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N O C T U I N A.

Genus LEUCANIA Ochs. en Tr.

1. Extranca Guen. Noct. I, p. 77, n°. 104.

Drie mannetjes die tot den type kunnen worden gerekend.

Bij een is echter het lichte stipje aan de basis van ader 3 en 4

licht leemgeel in plaats van wit
,

gelijk bij de twee anderen.

Makassar, Maros.

2. Yn Guen. Noct. I, p. 78, n'. 105.

Een wijfje.

Door Guenée kenbaar beschreven.

Lokka.

3. Loreyi Dup. —H.S. Syst. Bearb. II, Noct. f. 309, 314.

Twee mannen. Het aderbeloop der achtervleugels is bijna wit.

Takalar, Maros.
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4. Coeiiosa Snell. Tijds. v. Ent. XX, p. 24, pi. 2, f. Va.

Twee mannen.

Van 'de fijne bruine langsstralen , die op de voorvleugels in de

cellen tegen den acliterrand staan , is die in cel 5 , —welke wor-

telwaarts tot voorbij het witte middenpunt loopt —de langste

en dikste.

5. Exteiiüiita Guen. Nod. I, p. 90, n". 138. —? Tangala Feld. Nov.

II, 2, pi. 109, fig. 12.

Eenige exemplaren.

De mannen zijn donkerder dan de wijfjes, bij welke de gele

grondkleur der voorvleugels bleeker, groenachtig is en ook de

bruine schaduwen lichter zijn.

Van de meeste lokaliteiten waar verzameld werd. Schijnt

gemeen.

6. Aspersa Snell. nov. sp. PI. 4, f. 1.

Drie mannen van 29—30 mm., allen frisch, een zeer gaaf.

In de kleur aan Leuc. L- Album, in de teekening het meest

aan Leuc. obsoleta herinnerende , doch in bouw verwant aan Impura
,

loopt bij deze soort de wel spaarzame maar vrij grove en scherpe

zwarte bestippeling der voorvleugels in het oog.

De grondkleur van kop, palpen, lijf en voorvleugels is een

bleek grijsachtig houtgeel. Palpen weinig donkerder. Halskraag

met drie fijne grijsbruine langslijnen ; de schouderdeksels aldus

fijn gerand. Aderbeloop der voorvleugels fijn wit doch niet

zuiver-, het helderst is de lijn over de middenader die zich bij

den oorsprong van 2 en 3 knoopvormig verdikt, doch waarboven

geen spoor eener donkere stip te vinden is. In de cellen staan

bruinachtige , flaauwe langsstralen , terwijl zwartgrijze schub-

ben het aderbeloop afzetten in den vorm van lijntjes, vooral

langs de randen der middencel en om de knoopvormige ver-

dikking aan het einde der witte lijn over haren binnenrand.

Onder de vleugelpunt staat een kleine grijsbruine driehoek , die

tot ader 4 strekt en tegen den voorrand scherp begrensd is.

Aan den voorrandswortel staat eene zwarte stip ; drie anderen

op de plaats der eerste dwarslijn , aan den voorrand , onder den

wortel van ader 2 en op een derde van ader 1. Op de plaats

der tweede dwarslijn staat eene onafgebroken boogrij kleinere
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en op de franjelijn , in de cellen zeer fijne. Franje iets rood-

aclitiger dan de vleugel.

Achtervleugels glanzig wit met weerschijn; eene dunne bestui-

ving der adereinden en op den achterrand is donkergrijs
, het meest

bij het gaafste exemplaar , waar men ook een spoor een er stip-

penrij op twee derden ziet. Voor de iets geelachtige franje

zwarte randstippen.

Op de onderzijde zijn de voorvleugels geheel bruingrijs, tegen

den binnenrand bleeker; de achtervleugels alleen langs voor- en

achterrand en aldaar met grijswitte schubben bestoven, die men

ook vindt langs den voorrand der vleugels, alwaar, even als bij

Extenuata , op vier vijfden een zwart vlekje in het oog loopt.

Pooten, borst en buik grijsgeel. Geene zwarte pluimen aan

de gladbehaarde scheenen. Sporen buitenwaarts zwart.

Balangnipa, Makassar. Komt ook op Java voor.

Iiieana Snell. nov. sp. PI. 4, f. 2.

Een vrij gaaf en frisch mannetje van 30 mm.

Deze soort herinnert door het zachte , iets roodachtige , fijn

donker bestoven lichtgrijs , dat vooral kop en lijf maar ook de

voorvleugels kleurt en ook door de teekening aan Lciic. Zeae

Dup. , doch de punt der voorvleugels is iets stomper
,

aan het

ondereind der dwarsader staat eene zwarte, geen witte stip,

en de donkere bestuiving is dunner en de stippenrij fijner.

Sprieten zeer kort en fijn behaaid. Palpen op zijde iets don-

kerder. Halskraag slechts met een spoor van donkere lijntjes.

Rug ongeteekend. Achterlijf ongeveer als de thorax gekleurd;

ook de pooten en deze gewoon gevormd, zonder haarpluimen.

Sporen buitenwaarts half zwart en lichtgrijs.

De voorvleugels hebben niet het streperige van vele andere

Leucaniden , hetgeen komt door dat het aderbeloop eenkleurig

met den grond is en de donkere bestuiving, hoewel koolzwart,

niet langs de aderen is opgehoopt maar zeer dun en gelijkmatig

verbreid is. Van de eerste gewone dwarsrij stippen ziet men

slechts sporen, de tweede is fijn, duidelijk, gelijkmatig gebogen;

onder aan de dwarsader staat de bovenvermelde zwarte stip en

op de franjelijn fijne en scherp zwarte randstippen. Franje als

de vleugel.
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Achtervleugels met franje helderwit met weerschijn, ongetee-

kend ; franjelijn een zweem donkerder.

Onderzijde vrij glanzig, ongeteekend; de voorvleugels geheel,

de witte achtervleugels alleen aan den voortand geelachtig.

ßonthain.

Genus SESAMIA Guen.

8. Albiciliata Snell. nov. sp. PI. 4, f. 3.

Twee mannen van 20 en 21 mm. , beiden gaaf; een zeer frisch.

In geen opzigt van de generieke kenmerken afwijkende, is

deze vlinder na verwant aan onze beide Europesche en onder-

scheidt zich van Nonagrioides door de kleur van de franje der

voorvleugels , die lichter dan dezer grondkleur en b ij n a wit is.

Verder zijn bij die soort de sprieten van den man gebaard. Wat

Cretica aangaat, zoo onderscheidt zich onze nieuwe soort mede

door de lichtere franje ; buitendien zijn bij Cretica de voorvleu-

gels veel stomper gepunt, zonder zwarte stippen en de manne-

lijke sprieten draadvormig, bewimperd. De veel kleinere Tosta

Snell. , waarvan mij nog alleen het wijfje bekend is , onderscheidt

zich mede door de donkere franje en de stompe vleugels.

Bij Albiciliata zijn de sprieten dik en hebben bijna tot aan

de punt korte tanden, zij zijn verder kort behaard, bruingeel.

Palpen op zijde grijsbruin, de snede en binnenzijde geelgrijs als

de dik behaarde kop, de halskraag, rug, schouderdeksels, ach-

terlijf en voorvleugels. Op de laatsten zijn de middenader en

de wortels van ader 2—4 eenigszins donkerder, blaauwgrijs , cel

2—4 en de geheele achterrand iets bruinachtig. Onder het

eerste derde der middenader staat eene zwarte stip, op het

midden van de aderen 2—6 een gebogen rijtje kleinere, in cel

5 op een derde, eene vrij groote. Franjelijn scherp en fijn

zwart. Achtervleugels met franje sneeuwwit, ongeteekend, ook

onder. Onderzijde der voorvleugels grijs, de voorrand geelwit,

eene langsveeg boven de middenader en in cel 5, benevens de

binnenrand onder ader 2 bijna helderwit. Poolen en buik witgrijs.

Bonthaiu.
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Genus SPODOPTERAGuen.

9. Maiu-itia Boisd. Faune de Mad. p. 92, pi. 13, fig. 9. —Guen.

Nod. I, p. 243. —Snell. Tijds. v. Eni. XX, p. 25.

Een aantal exemplaren. Schijnt gemeen.

Bij twee mannen , waarvan liet eene zeer gaaf en frisch is
,

zijn de voorvleugels leemldeurig, even als bij het wijfje en slechts

met eene bleekere, doch niet witte, schuine veeg achter de

ronde vlek. De zwarte vlek voor de niervlek, de door de

golflijn gedeelde zwartbruine tegen den achterrand en het wit

aan vleugelpunt en staarthoek zijn echter als bij de typische

mannen.

Overal, de meeste exemplaren echter van Maros.

10. Pecten Guen. 1. c. p. 154. —? Fihim, Guen. 1. c. foem. ?

Een aantal exemplaren van beide sexen ,
doch daarvan slechts

één geheel gaaf en frisch mannetje, waar het midden van de

binnenrandshelft der voorvleugels sterk zwart verduisterd is.

Een smal langsstreepje op de middenader onder de niervlek is

bijna wit ; de ronde vlek staat in eene leemgele veeg en is fijn

zwart gerand. De voorschoenen zijn niet zoo dik en lang be-

haard als bij Mamitia. De slechte toestand der vrouwelijke

exemplaren maakt het mij onmogelijk met zekerheid te beslissen

of Filum Guen. de andere sexe van Pi'clcn is zoo als hij ver-

moedt en ik ook.

Siml mpicola Herr.-Sch. Exot, schijnt mij toe dezelfde soort

als Ciliimi Guen. te zijn. Overigens is Sjiod. Pecten even als

Mauritia generiek zeer na aan CaradrimA, a Lederer verwant.

Overal; schijnt gemeen.

Genus PRODENIA Guen.

11. Littoralis Boisd. Faun. de Mad. p. 91, pi. 13, f. 8. - Retina

Guen. 1. c. p. 163.

Vier exemplaren, die tusschen de variëteiten A en B van

Guenée in staan.

Makassar, Bonthain, Takalar.

12. Testaceoides Guen. 1. e. p. 165, pi. 6, f. 7 (slecht).

Vier exemplaren.
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Zeer waarschijnlijk is Ciiigcra Guen. p. 164 dezelfde soort en

dus Tcstaccoides eene variëteit met geelachtig middenveld zoo

als die ook bij Retina voorkomt.

Genus CALOGRAMMAGuen.

13. Festiva Donovan, Epüom of tlie Ins. of New- Holland. —Pietà

Guér. —Guen. 1. c. p. 166, pi. 6, fig. 8. —Semper, \erh.

Zool. Bot. Ges. 1867, p. 702, pi. 23, {. 4 a en b (rups).

Twee wijfjes , beiden in slechten toestand.

Ik neem den naam aan, dien Donovan aan deze soort heeft

gegeven, want, ofschoon het genus Calogramma welligt zal

moeten ingetrokken worden , zal men het toch nooit met Agrotis
,

waartoe Festiva Wien. Verz. behoort, vereenigen.

Rups, volgens Semper, in den stengel eener soort van Lelie.

Bonthain, Makassar.

Genus APAMEAOchsenh. en Treits.

14. Modestissima SnelL, Tijds. v. Ent. XX, p. 26, pi. 2, fig. 14.

Elf exemplaren van den type en een van eene variëteit die

ik aanvankelijk voor eene nieuwe soort hield. De kop, thorax

en voorvleugels zijn bij haar bijna roetzwart, dof. De rand-

stippen en het lichte der teekening bijna zwavelgeel. Niettegen-

staande al dit afwijkende, mag ik hier aan geen soortsverschil

gelooven , want de bouw van den vlinder en de aanleg der

teekening zijn volkomen als bij den type. Deze variëteit komt

ook op Java voor.

Modestissima heeft geen zwart langslijntje aan den voorvleu-

gelwortel.

Overal. Schijnt gemeen.

15. fflacrostigma Snell. nov. sp. PI. 4, fig. 4.

Een paar, de zeer gave en frissche man van 32 mm., het

wijfje van 31 mm. vlugt.

Eene zuivere Hadena Lederer [Liiperina m.) even als de

voorgaande en mede tusschen Remissa Hbn. {Gemina Treits.) en

Unanimis Tr. staande, verschilt deze nieuwe soort van Modes-

tissima en Remissa door de helderwit geteekende niervlek
,
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waarin zij met Uminimis overeenkomt. Bij Unanimis is de bui-

tenrand der niervleli f ij n wit en niet zeer helder -, hier echter

bestaat de witte teelcening uit drie losse sneeuwwitte stippen,

waarvan de middenste zooveel grooter is dat zij wel den naam

van een vlekje verdient. Verder is de vorm der vleugels breed

en kort, meer als bij RcmisM en de vleugelpunt niet lichter

noch het franjeveld grijs als bij Unaiiiinis, maar beiden bruin.

Sprieten donkerbruin , kop met palpen
,

thorax en voorvleugels

zijn bij den man vrij eenkleurig dof roodachtig geelbruin , de

eerstgenoemde deelen fijn donkerbruin geteekend, de vleugels

aldus fijn gesprenkeld. De drie hoofdaderen zijn iets grijsachtig,

de gewone dwarslijnen niet lichter dan de grond, doch zij

komen uit door dat zij aan beide zijden donkerbruin zijn afgezet.

De fijne golflijn is lichter, bruingeel, hier en daar afgebroken.

Verder is de voorrand bezet met donkerbruine vlekjes tot

aan den gewaterden band, boven welken men drie bruin-

gele stippen ziet.

De halve dwarslijn doorsnijdt het korte zwarte langslijntje

aan den wortel. In het middenveld ziet men de beide gewone

vlekken beiden als de grond gekleurd , onder en boven open
,

de ronde vlek aan beide zijden, de wortelwaarts regt afgesne-

den niervlek alleen dââr fijn zwart gerand. De grond tusschen

beiden is zwartbruin even als binnen de groote tapvlek. In

cel 2 —4 staan drie zwarte pijlvlekken tegen de golflijn en het

franjeveld is hier en daar verduisterd.

Bij het wijf is het middenveld onder en achter de tap- en

niervlek bruingeel, even als de fijne scherpe franjelijn, waarop

zwarte stippen staan, bij beide sexen. Franje zeer donker

grijsbruin.

Achtervleugels geelachtig; het aderbeloop, de bestuiving der

achterrandshelft (meest tegen de punt) , de halve maantjes der

franjelijn en eene afgebroken deelingslijn der roodachtige franje

grijsbruin.

Achterlijf grijs doch niet zuiver, de rugpluimpjes donkerder.

Onderzijde vuilwit, langs de randen roodachtig grijs bestoven,

de voorvleugels in het midden donkergrijs. Lijf en pooten rood-

achtig grijs; deze donkerbruin gespikkeld.

Maros.
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Genus MAMESTRAOchsenh. en Treits.

16. Nigrocuprea Moore , Proc\ Zuol. Soc. of Loud. 1867, p. 52. —
PI. 4, fig. 5 (mas) a, h.

Een aantal exemplaren van beide sexen, waarbij zeer goede.

Hierbij geef ik eene afbeelding van de soort , waarin ik Moore's

Nigrocuprea meen te herkennen. Wat de generieke kenmerken

aangaat, zoo zijn de oogen naakt, onbewimperd, vrij groot;

het aangezigt puilt een klein weinig uit; de palpen zijn gebo-

gen, smal, glad beschubd, met kort, stomp gepunt eindlid;

bijoogen aanwezig; zuiger lang; sprieten draadvormig, dun,

zeer kort bewimperd. Kop, halskraag en thorax zijn kort en

glad beschubd ; op het schildje staat eene vrij dikke schubbendot.

Achterlijf zeer glad beschubd, kegelvormig, zonder pluimpjes,

vrij slank, bij den man iets langer en stomper dan bij het

wijfje. Pooten gewoon gevormd en gespoord, ongedoornd, glad

beschubd. Aderstelsel het gewone der Trifide Noctuinen. Franje

flaauw gegolfd.

Dit dier behoort dus volstrekt niet tot het genus Mameslra

van Lederer, wiens uitmuntende systematische werken, het zij

in het voorbijgaan gezegd, voor de Engelsche Lepidopterologen

niet schijnen te bestaan , maar zou in afdeeling 123 zijner

analytische tabel een nieuw genus moeten vormen , dat zich

door de groote oogen en de schubbendot van het schildje be-

nevens door de kortere en gladdere bekleeding van pooten en

lijf van Scgetia onderscheidt, en door den grooteren kop met

sterk gebogen palpen, den kleineren thorax en de schubbendot

van Calymnia. Onder verbetering sla ik den naam Pseiidocalymnia

voor , en zou het genus naast Ampliipyra plaatsen. Naar den

vleugelvorm heeft de vlinder eene groote overeenkomst met

Chariptcra festa Guen. pi. 7, f. 5, welke volgens Grote dezelfde

is als Cora Hbn. ZiUr. f. 59, 60.

De vlinder varieert overigens zeer weinig; sommige exem-

plaren zijn iets duidelijker geteekend dan het afgebeelde, ande-

ren nog flaauwer.

Boüthain^ Makassar, Takalar.
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Genus AGROTIS Ochsenh. en Treits.

17. Interjectionis Giien. Nod. 1, p. 281.

Eenige exemplaren.

Varieert eveneens als Seijeltiui eu, Tnix.

Makassar.

Genus HETEROCHROMAGuen.

18. Lcucographii Snell. Tijds. v. Ent. XX, p. 70, pi. 5, fig. 5 a—(/.

Een wijfje.

Bij de voorvleugelpunt staat een klein wit streepje aan den

voorrand. Dit moet nog bij de beschrijving worden opgemerkt,

als ook dat de thorax geene pluimpjes heeft en afgerond-vier-

kant is.

De steel van ader 8—10 der voorvleugels is op de afbeel-

ding nog te dik voorgesteld ,
hij is aan den wortel veel dunner.

Makassar.

19. Oxygrnpliii Snell. nov. sp. Pi. 4, f. 6 en Qa.

Zes meest gave en frissche exemplaren van beide sexen van

28—30 mm. vlugt.

Hoewel deze vlinder door zijnen vhugelvonn slsìii Hclcroclironia

vripundcs Guen. pi. 8, fig. 8 en aan de voorgaande soort

hci'innert , leert toch een onderzoek der voornaamste kenmerken

dat de gelijkenis sleclits oppervlakkig en dus de plaatsing in

dit genus ,
even als voor LcKcograplia , niet anders dan voor-

loopig- kan zijn. Een genus evenwel, waarin beiden beter

zouden passen, ken ik niet.

De draadvormige sprieten zijn bij den man fijn en aan de

wortelhelft vrij lang bewimperd ; de oogen naakt ,
vrij groot

;

de zuiger duidelijk; de palpen zoo lang als de kop, zeer smal,

glad beschubd ;
zij zijn smaller en gladder dan bij Lmcograplia,

doch eveneens gevormd. Bijoogen aanwezig; aangezigt vlak;

kop zeer kort behaard. Thorax als bij Loucogmpha
,

gewelfd

stomphoekig vierkant. Achterlijf kegelvormig, niet dik, glad

behaard, spits, bij beide sexen ongeveer eveneens gevormd en

weinig of niet langer dan de achtervleugels.

Vleugels met flaauw gegolfde franje en achterrand; de voor-

vleugels aan den binnenrandshoek iets verbreed; ongeveer als
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bij Erinpus , cloch zonder veel langere haren aan het begin

der franje; de binnenrand is ook tegen den wortel verbreed en

dus is ten minste de vleugelvorra geheel als bij llcicror/iroma

rripioiiles Guen. (fig. &(i). De gewone dwarslijncn zijn allen aan-

wezig en licht gekleurd , de halve en beide geheele dwarslijnen

buitengewoon fijn en sohcrp , de golflijn flaauwer ; voorbij de tweede

dwarslijn in den gewaterden band ziet men nog eene flaauwe

lichte lijn. De grond tussehen den vieugelwortel en de halve

dwarslijn en binnen de twee geheele dwarslijnen is bij alle

exemplaren chocolaadbruin , lichter of donkerder doch altijd af-

stekende tegen de lichtere tint der overige velden. Van deze

is het wortelveld bij drie exemplaren licht bruin ^ bij de drie

anderen leemgeel ,
doch bij allen sterk paars gemengd. Met

deze kleur van het wortelveld komt ook die van den thorax

overeen. De gewaterde band en het franjeveld zijn bij de

eerste drie en een der drie andere stukken (dat dus den over-

gang tussehen beide variëteiten uitmaakt) donkerbruin, donker-

der gewolkt; bij de beide anderen leembruin. Bij twee der

donkere stukken en dat met het lichte wortelveld zijn de

dwars- en goltlijnen paarswit, bij één donker stuk en de twee

lichteren leemgeel, bij allen de lijn achter de tweede dwarslijn

paarswit. Van de gewone vlekken ziet men slechts bij een

exemplaar een spoor in een dik
,

niet scherp begrensd stree]\je op de

dwarsader. Tussehen de goltlijn en den achterrand staat in cel 5 een

koolzwart vlekje en daaronder een licht , dat bij een voorwerp

wit, doch bij de anderen leemgeel is. Verder ziet men langs

de fijn lichte, leemgele franjelijn in de cellen fijne witte stippen,

die soms ten deele tot fijne langsstreepjes verlengd zijn. Bij

één voorwerp staat ook nog een zwart, met twee fijne witte

stippen geteekend vlekje boven den staarthoek. Franje zwart-

bruin. Achterlijf en achtervleugels bruingrijs , lichter of don-

kerder naarmate van de grondkleur der voorvleugels. De

aehterlijfspluimpjes zijn donkergrijs, de franjelijn leemgeel, de

franje min of meer zoo gestreept. Onderzijde ongeteekend, ge-

kleurd als de bovenzijde der achtervlcugels, doch deze in het

midden witachtig, echter met donkere aderen. Voor de fijne,

donkerbruine franjelijn staan ten deele wit afgezette donkerbruine

stippen in de cellen.
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Nervuur der voorvleugels als gewoonlijk bij deTrifide Noctiiinen.

In de achtervleugels de middencellen iets korter dan de halve

vleugel, ader 2—5 even dik, digt opeenstaande.

Pooteu gewoon gevormd en gespoord, doch niet dik en de

sporen vrij lang. De ongedoornde scheenen middelmatig dik

behaard.

Van alle localiteiten waar verzameld werd. Schijnt verbreid.

Genus LEPIDOMYSGuen.

20. Aerifroiis Snell. nov. sp. PI. 4, f. 7 en 7 a—d.

Een gaaf en frisch mannetje van 20 mm. vlugt.

Om den vorm der vleugels en palpen schijnt mij dit genus

het best geschikt tot voorloopige opname van de thans te be-

schrijven kleine Noctuine. Het ontbreekt echter niet aan vele

verschilpunten, die later tot eene generieke afscheiding kunnen

leiden.

Oogen naakt , onbewimperd
,

groot ; het vlakke aangezigt

weinig meer dan half zoo breed. Bijoogen klein. Voorhoofd

met een kort plat pluimpje tusschen de draadvormige, zeer

kort bewimperde sprieten van gewone lengte. Zuiger opgerold.

Palpen gevormd als bij vele Tortricinen, bijna regtuitstekend
,

ruim tweemaal zoo lang als de kop, het middenlid naar voren

zeer verbreed, het korte eindlid iets hangende. Thorax afge-

rond, vrij dik, beschubd, zonder pluimpjes even als het vrij

dikke, weinig gewelfde korte achterlijf. Vleugels breed, de

voorvleugels niet smaller, spits gepunt; de overige vleugelhoeken

duidelijk
, doch stomp. Geheele achterrand (niet de vrij breede

franje) fijn gegolfd. Voor- en achtervleugels eveneens beschubd,

gekleurd en geteekend. Ader 2—5 der voorvleugels gewoon,

voor , uit en om den staarthoek der middencel , 6 uit hare spits.

Uit de punt eener zeer kleine aanhangcel komen ader 7 , de

steel van 8 en 9 en dan 10. Ader 11 ontspringt nabij de

aanhangcel. In de achtervleugels (en ook in de voorvleugels)

is de middencel iets korter dan de halve vleugel, 3 en 4 be-

nevens 6 en 7 zijn een zweem gesteeld , 5 niet dunner, uit een

derde der dwarsader, even ver voorbij 3—4 als 2 er voor.

Pooten ongedoornd, de voordijen met eene kam van stijve haren
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op de bovenzijde en daarvan de raiddenste de langste ;
midden-

dijen mede behaard duch korter, doch daarentegen de raidden-

scheenen aan alle zijden dik behaard. Achterdijen slechts met

eenige ruige schubben op de onderzijde, de scheenen lang be-

haard doch alleen aan den binnenkant. Sporen en tarsen ge-

woon (fig. 7 b—d).

Palpen (gedeeltelijk), thorax, achterlijfsrug en bovenzijde der

vleugels licht kaneelbruin , dof; de sprieten grijs, Imn wortel-

vierde op den rug met 10^11 helderwitte stippen; eene der-

gelijke op de spits van lid 3 der palpen; de buitenrand van

lid 2, de aan de voorzijde witgerande schedel en de voorrand

der voorvleugels tot twee derden glanzig staalblaauw. Verder

ziet men op den voorrand der behalve met een donkergrijs

middenpunt en sporen eeuer witgestippelde tweede lijn , overigens

ongeteekende voorvleugels drie fijne , witte streepjes en vier

stippen. Achtervleugels met een donkergrijs middenpunt en

eene geslingerde boogrij van witte stippen. Op de fijn rond

gegolfde, zwarte franjélijn staan aan de adereinden binnen waarts

zwarte, buiten waarts witte stippen. Franje iets rooder dan de

vleugels, met twee iets donkerder deelingslijnen over de wortel -

helft , langs den binnenrand der achtervleugels okergeel. Onder-

zijde bruingrijs, de vleugelwortels , buik, borst en beharing van

de binnenzijde der pooten grauwachtig okergeel ; buitenwaarts

zijn zij bruingrijs, ook de tarsen. Franje roodachtig.

Maros.

Genus XANTHODESGuen.

21. Transversa Guen. Nod. II, p. 211, pL 10, fig. .5.

Een man en twee wijfjes.

Guenée's afbeelding is op de voorvleugels te hoog geel. Het

mannetje (het wijfje niet) heeft op de onderzijde der voorvleu-

gels, in het midden van cel 1 /> eene lange, donzige beharing,

gelijk aan die welke bij de drie mij in natura bekende soorten

van XuiiUiuilcs op de onderzijde der voorvleugels in de midden-

cel wordt gevonden.

Makassar , Maros , Takalar.



LEPIDOPTERA VAN OELEBES. 53

22. Diffusa Snell. nov. sp. PI. 4, 1'. 8.

Een tamelijk gaaf en friscli paar van 40 (mas) en 42 (tbem) mm.

vlugt.

Deze nieuwe .soort, die den vleugelvorm van Transrcrsa heeft,

is , wat de teckening aangaat , na aan (inicllsii verwant
, en het

komt mij voor dat Guenée beiden in zijne beschrijving van

GrneiJsii vermengt. De vlengelvorm onderscheidt beide sooi-ten

goed, maar buitendien zijn de achtervleugels en het achterlijf

bij beiden sexen van IH/fnsn okergeel en bij Cfdcllsii Avit. De

gedaante der bruine langsstreep en de stippen op de plaats der

dwarslijnen onderscheiden iJi/fiisa van hünsepta Guenée.

Palpen sneeuwwit, de bovenhelft der buitenzijde donker leem-

bruin, ook de voorhoofdskuif op zijde. De bovenzijde der laatste

wit
, even als de wortel der bruine , bij den man kort bewimperde

draadvormige sprieten en het niet scherp begrensde onderge-

deelte van den halskraag
, die overigens bijna citroengeel is

even als de thorax en de grond der voorvleugels. Deze ver-

toonen slechts sporen der gewone dwarslijnen, van de eerste

in drie bijna regt onder elkander staande donkerbruine stippen
,

van de tweede in twee stippen aan voor- en binnenrand en

eene winkelhaakvormige bruine streep tusschenbeiden. Ook van

de golflijn zijn slechts sporen te zien. Overigens wordt het mid-

den van den vleugel verdonkerd door eene donker roestbruine

langsschaduw die, even voorbij den vleugelwortel haarfijn be-

ginnende, zich gelijkmatig verbreedende
, aan den achterrand

bijna de halve vleugelbreedte inneemt en bovenaan de vleugel-

punt bereikt. Onderaan is zij van ader 2 af wat weggesneden

en bereikt eerst bij ader 4 den achterrand; de uiteinden van

ader 2 en 3 zijn mede bruin, even als de dikke franjelijn. Aan

de vleugelpunt staat bij den man eene fijne zwarte stip. Franje

donkergrijs
,

door eene fijne
,

gegolfde donkere lijn gedeeld.

Achterlijf en vleugels fraai okergeel, glanzig, met lichtgrijze

tegen den staarthoek bleekgele franje , evenzoo de ongeteekende

onderzijde der vleugels
, de achtertarsen en de tweede helft van

den buik. De eerste helft van den laatsten, de borst en de

dijen zijn wit, de voor- en middenpooten overigens aan de bui-

tenzijde bleekbruin. Nervuur geheel als bij Gravlhii,

Makassar, Bonthain.
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Genus LEOCYMAGuen.

23. Vestae Guen. Nod. II, p. 213, n°. 981 var.?

Twee wijfjes van 42 mm. vlugt, die dus 6 mm. grooter zijn dan

de Afrikaansche exemplaren van Guenée. Buitendien merk ik

op dat alleen de voortarsen geel zijn en slechts hun eerste

lid eene zwarte stip draagt; verder zijn ook de voorschoenen

geel met zwarte stippen. Overigens vind ik geen onderscheid.

Mogelijk is het opgemerkte verschil in de pooten slechts het

gevolg eener vlugtige beschouwing door Guenée ; blijkt het

later dat deze Celebaansche exemplaren eene andere soort uit-

maken, dan sla ik voor deze den naam Celebensis voor.

Van Dianae Gn. heb ik thans een door Snelleman op Sumatra

gevangen voorwerp (ç) voor mij. Ook hier merk ik eenige kleine

verschillen op. Alleen de voortarsen zijn geel met witgerande

leden en de voorscheenen zijn op de voorzijde met zulke groote

zwarte vlekken geteekend , dat slechts smalle streepjes der

witte grondkleur overblijven; het overige der pooten is wit,

niet eene zwarte stip op de middenscheenen. Sprieten en palpen-

spits bruinzwart. Het overige stemt goed met Guenée's be-

schrijving overeen en dus houd ik Yedac en Dianav voor goede

soorten.

Bij de beschrijving der generieke kenmerken voeg ik nog:

oogen naakt, onbewimperd; bijoogen aanwezig; kop afgerond.

Voorvleugels met eene aanhangcel , waaruit ader 6 , de steel

van 7—9 en ader 10. In de achtervleugels ader 5 dunner,

doch goed zigtbaar , op een derde der dwarsader ;
3—4 en 6—

7

ongesteeld uit één punt. Pooten ongedoornd. Achterlijf glad

beschubd , doch de achterrand der ringen met eene korte franje

van fijne haren.

De plaats van het genus is stellig naast Ainphipi/ra.

Makassar , Takalara.

24. Apicalls Snell. nov. sp. PI. 4, f. 9.

Twee wijfjes van 36 en 38 mm. vlugt.

Uitgenomen een klein verschil in de nervuur is er niets dat

zou beletten om deze soort met Vcstac in een genus te plaat-

sen. Palpen, zuiger, sprieten, oogen , bijoogen , kop, thorax,

achterlijf, de vleugelomtrek en de pooten zijn eveneens ge-
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vormd. In de voorvleugels ontspringt echter ader G uit de

dwarsader, iets onder de aanhangcel. Uit den acliterrand der

laatste komt ader 7, de steel van 8 en 9 uit hare spits, 10

uit den voorrand. Ader 5 der achtervlengels is wel even dun

als bij Vcslac, doch zij ontspringt iets lager en is aan liaren

wortel gebogen.

Palpen, kop en halskraag zijn donkerbruin, de thoraxrug

paarsbruin , even als de voorvleugels tot aan eene zeer onduidelijke
,

gewoon gevormde tweede donkere dwarslijn. Voorbij die lijn

zijn zij koperkleurig bruin met eenigen glans, aan de vleugel-

punt staat een zeer scherp wit vlekje en langs den geheelen

voorrand, op eene breedte van ruim een millimeter, ziet men

verstrooide bruinwitte schubben. Van de gewone vlekken ziet

men slechts sporen. Achterlijf donkergrijs, ook de onderzijde

en pooien. De vleugels zijn onder tegen den achterrand een

weinig bruin bestoven, het apicaalvlekje als boven gevormd,

doch bruinwit. Geheele franjelijn fijn geel, de franje donker-

grijs. Achtervleugels donker bruingrijs met koperglans.

Het genus telt nu zes soorten: Lcorijiiia Aiiolliiiis Guen. is

okergeel; Vcalac en Diaiiac, ook Alltoiiilcns Bremer, zijn sneeuw-

wit; Galal/ieac Wallengr. wit met geelachtigen voorvleugelwortel

en rooskleurigen voorrand.

Makassar en Maros. '

)

Genus MESOTROSTALed.

25. Stigniiitiilii Snell. Tijd.s. r. Eni. XX, p, 55, pi. IV, f.16 (Erastrin).

Naar Lederer's analytische tabel kan deze soort zeker zeer

wel in het genus Eraslria worden geplaatst, doch sedert mijne

beschrijving is mij Mcsolrosla signa lis Treits. in natura bekend

geworden en daar Süijmnliiia met die soort zeer in kleur en

teekeniug overeenkomt, zoo plaats ik haar thans liever in het

laatstgenoemde genus van J^ederer, hoewel ik tevens moet op-

merken dat dit slechts door zeer subtiele kenmerken van Eraslria

is onderscheiden
, dat het wijfje van Sliginalula niet zoo veel

1} Deze komt ook op Java voor. Mr. Piepers zond in 1878 twee gave wijfjes , die

tegeu iJen achterrand der voorvleugels minder glanzig zijn dau de niet zoo frissche

Celebanen. Verder is hét begin en een gedeelte van het beloop der dwarslijnen

door witte stippen aangeduid.
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plomper dan de man is als bij Siçiiuilis en het eindlid der pal-

pen ook langer is dan daar.

De heer Piepers ving op Celebes zes mannen en een wijfje.

Eerstgenoemde sexe was mij niet bekend. Ik merk daaraan

op dat de sprieten draadvormig en naakt zijn, doch als voor-

naam verschilpunt op de bovenzijde der voorvleugels, even

voorbij den wortel der middencel, nog vóór de eerste dwarslijn

een klein cirkelrond kaal indruksel wordt gevonden dat zeer in

het oog loopt. Bij Signalis mas is hiervan niets te zien.

Het eenige wijfje is tevens eene variëteit . daar de onderhelft

der niervlek niet wit is gevuld gelijk bij de acht overige, mij

bekende voorwerpen. Ook is het middenveld wat grijzer en de

witte stippen langs den achterrand zeer flaauw.

Van Dr. Speyer te Rhoden ontving ik ook een Noord- Ameri-

kaansch exemplaar (uit Texas) dezer soort onder den naam

Chijtoriza leda Grote.

Bonthain , Maros , Makassar.

26. Abyssa Snell. nov. sp. PI. 5, f. 1 en 1«.

Verscheidene gave exemplaren van beide sexen van 18—20 mm.

vingt.

Overeenkomst in de palpen , oogen , thoraxbekleeding , nervuur

en pooten en ook in kleur en teekening met Slirjmahila en

Signalis doet mij deze soort mede in het genus Mesotrosla

plaatsen, hoewel de bouw van den man veel plomper is dan

bij de beide genoemde soorten , terwijl verder de middencel

zijner voorvleugels een zeer bijzonder gevormd indruksel ver-

toont en de binnenrandsfranje der achtervleugels buitengewoon

lang is , wat evenwel geen van beiden aan het wijfje eigen is.

Dit vertoont oppervlakkig eene bijzondere gelijkenis met Cara-

drina Taraxaei foem.; de generieke kenmerken doen echter dui-

delijk eene nadere verwantschap met Mesotrosla blijken.

Palpen beschubd, iets langer dan de kop; het middenlid

breed, het stomp gepunte eindlid zeer duidelijk, ruim half zoo

lang als lid 2. Sprieten draadvormig, bijna naakt. Lijf dik,

vleugels kort en breed. Bij het mannetje vertoont de midden-

cel der voorvleugels een groot rond indruksel , waardoor zelfs

de randen der cel uiteeugebogen zijn. Op de bovenzijde is het
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tegeu den achtorrantl naakt, overigens met zeer kleine schub-

ben bekleed, op de onderzijde is liet geheel onbeschubd, doch

er voor, tegen den wortel, staat eene kam van zeer lange smalle

schubben , die op een stuk van een vogelvleugel gelijkt.

De kleur van den kop is geelbruin , de palpen , thorax en

voorvleugels met franje zijn dof grijsbruin, de gewone tcckening

uiterst onduidelijk; het best zigtbaar zijn de geelachtige nier-

vlek (alleen bij het wijf) , fijne witte stippen achter de tweede

dwarslijn en eenige grootere op de tweede helft van den voor-

rand. Achtervleugels en achterlijf op de bovenzijde donkergrijs,

ook de onderzijde der voorvleugels en de pooten. Borst, buik

en onderkant der achtervleugcls zijn witgrijs, de laatsten tegen

den achterrand donkergrijs bestoven. Over de geheele onder-

zijde loopt eene fijne donkere booglijn en tegen de fijn donkere

franjelijn staan onder en boven tlaauwe geelwitte streepjes.

Overal waar verzameld werd; schijnt gemeen.

Genus ERASTRIA Treits., Led.

A.

27. Ritseiiiae Snell. nov. sp. PI. 5, f. 2.

Twee paren, waarbij een vrij gaaf van 16- 17 ram.

De palpen zijn slechts een deide zoo breed als de oogen ,
lid

2 is naar boven niet versmald, het eindlid dun, rolrond, een

derde zoo lang als lid 2. De vlinder is overigens eene echte

Eraslria A, zoo als Lederer die beschrijft.

Palpen, kop en halskraag zijn leemkleurig geelwit, de sprieten

leembruin. Thorax en grondkleur der voorvleugels zijn wit,

zuiverder dan de halskraag, doch altijd nog met merkbaar

gele tint. De voorvleugels zijn tot twee vijfden wit, alleen

aan den voorrand smal, naar achteren verminderend, bleek

leembruin. Dan komt een ongeveer twee millimeter breede,

geheel loodregte bleek leerabruine dwarsband, die onderaan slechts

zeer weinig breeder is dan aan den voorrand en wortelwaarts

gegolfd en zwart gerand is; franjewaarts is hij ook gegolfd,

doch minder en zonder zwarten rand. Onder aan de dwarsader

is deze band iets uitgesneden tot opneming van eene donkere , bij

het gaafste wijfje bruine, bij den gaafsten man zwarte stip,

waaromheen eenige bruine en zwarte schubben den buitenkant
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eeuer niervlek teekenen. Laatste vierde van den vleugel bleek

leembruin, wortelwaarts niet scherp, doch regt afgesneden , door-

sneden door eene grijswitte, fijne golflijn, die slechts tweebog-

ten maakt, terwijl aan vlcugelpunt en staarthoek eenige zwarte

schubben worden gevonden.

Achtervlengels aan den wortel vuil geelwit , naar achteren in

toenemende mate licht bruingrijs. Franje geheel geelwit, ook

het achterlijf.

Onderzijde ongeteekend , de achtervleugels als boven , de

voorvleugels licht bruingrijs; lijf en pooten leemgeel.

Makassar , Djeneponto , Balanguipa.

Deze soort benoem ik naar den heer C. Ritsema Oz.

B.

28. Veniiiculata 8nell. nov. sp. PI. 5, f. 3.

Een zeer gaaf en frisch mannetje van 20 mm. vlugt.

De sprieten zijn vrij lang en fijn bewimperd, de thorax iets dikker

en de middenschccnen breeder beschubd dun bij Pi/f/nrfja en DcrcpUh

ria, doch overigens is deze vlinder eene echte Erasi rid , B , Lederer.

Palpen en kop zijn grijsbruin , de onderrand van het aange-

zigt onzuiver wit. Thorax en grond der voorvleugels paars-

achtig donkergrijs, dof; op de laatsten het middenveld voor en

onder de niervlek donker omberbruin ; de dubbele, fijne gegolfde

dwarslijnen, eenige pijlvlekjes der fijn getande, fiaauwe, bruin-

gele golflijn
,

groote randstippen en de fijne
,

gegolfde franjelijn
,

mitsgaders de omtrek der drie gewone vlekken zijn zwart , en

doorgaande fijn , behalve de tweede dwarslijn die in cel 1 b vrij dik

is. De niervlek heeft onderaan eene punt tegen den wortel ; zij

is paarsgrijs gevuld, haar achterrand onzuiver wit, in het

midden steenrood. Achter haar is de middencel paarsgrijs. A'^an

af het begin der tweede dwarslijn tot de vleugelpunt is de voor-

rand met witte en bruine stippen bezet en tusschen de ronde

en niervlek ziet met eene fiaauwe donkere schaduwlijn. Franje

zwartgrijs. Achterlijf en achtervleugels donker grijsbruin
, de

franje der laatsten donkergrijs, de staartpluim witgrijs. Onder-

zijde bruingrijs met donkere booglijn, de vleugelwortels en een

spoor der golflijn witgrijs.

Amparang,
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29. Aiitliracinii Snell. nov. sp. PI. 5 , f. 7 en 7 a.

Twaalf exemplaren van beide sexen ,
waarbij zeer gave en

frissche. Vlugt 12^14 ram.

Dezen vlinder naar Ledercr's analytische tabel der Noctuinen

generiek determineerende , moet men hem in het genus Einslria

plaatsen. Bij nader onderzoek vindt men echter eene opmerke-

lijke afwijking in de nervuur der voorvleugels , die stellig later

de vorming van een nieuw genus zal vereischen. De aanhang-

eel ontbreekt namelijk en ader 7—10 zijn gestoeld, terwijl de

steel, die bij het wijfje bijna regt is, bij den man sterk is ge-

bogen en de voorrand der middelcel is ingedrukt (f. la). Ook

op de bovenzijde der voorvleugels is een smal indruksel zigtbaar.

Palpen iets breeder dan bij Uitscmae, overigens niet afwij-

kend. Kop vrij dik beschubd. Thorax zonder pluimpjes; zijne

kleur, even als die van kop met palpen en sprieten, benevens

de grondkleur der voorvleugels glanzig, blaauwachtig vaalzwart,

drie dwarsbanden of liever schaduwen over de laatsten dof

koolzwart. Zij worden gevonden in het wortelveld ,
in de on-

derhelft van het middenveld en de derde als aan den voorrand

breedere beschaduwing van eene slecht aangeduide, niet lichtere

golflijn. Twee dwarslijnen, die het aan den voorrand smallere

middenveld invatten, zijn nog iets scherper zwart dan de grond-

kleur en de schaduwen ; zij zijn aan de afgewende zijden ,
doch

het sterkst op de binnenrandshelft, scherp okergeel afgezet.

Deze teekening is echter alleen bij den man duidelijk, bij het

wijfje zijn de voorvleugels eenkleurig, glanzig vaalzwart, in

het midden van de binnenrandshelft slechts met een paar oker-

gele vlekjes geteekend , als overblijfsels van de afzetting der

dwarslijnen van het mannetje.

Franjelijn (doch slechts bij den man duidelijk) met zwarte

streepjes. Franje vaalzwart. Achtervleugels en onderzijde der

voorvleugels zwartgrijs, die der achtervleugels iets bleeker, bij

den man met sporen eener zwarte boogstreep.

De middeucel der achtervleugels is grooter dan bij de andere

Erastriën en dus de daaruit ontspruitende aderen korter. *)

Makassar, Maros, Takalar, Bonthain.

1) In 1877 eu 1878 zond de heer Piepers van Java (liembang) eenige excm-
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Genus XANTHOPTEKAGuen.

Dat ik het genus Xiuilhoplrra behoud, is slechts voorloopig,

want in het Tijds. r. Ei'l. 1872, p. 56, heb ik gezegd dat

althans mijne nieuwe A'. Afriaitni ,
die in bouw, kleur en tee-

kening naar Guenée's beschrijvingen en afbeeldingen zoo zeer

met de vier overige soorten van zijn genus overeenkwam, zeer

wel tot Prol/ii/mia Hühn. , Led. kon gebragt worden. Grote

verklaart ook Xanh'i. sniii/Îdra Guen. en de door hem zelf be

schrevene Xanl/i. rot~i(llni en raccinci-fascia voor Prothymien
,

doch behoudt voor X. NUirofimhna Gn. het genus XaiilJiopIrra
,

terwijl hij .V. Sciiìicvami Guen., A'. liidiiuisü Kiley en X. Fax

Grote in een nieuw genus plaatst, dat hij E.vyra noemt (zie

fiidl. of the liulfalo Snc. of NaL Hist. II, p. 221 (1875). Op

deze plaats zijn de kenmerken der drie genera echter niet aan-

gegeven en het is mij onbekend of en zoo ja, waar dit elders

is geschied en of soms ook eene verdikking door schubben, die

ik aan de binnenzijde der achtertarsen van mijn exemplaar van

Africani vind, daarbij in aanmerking komt. Het moet dus nog

uitgemaakt worden tot welke der drie genera Xaiilli. fìolijoidcs

Guen., Calfrorvìiì Wallgr. , Aiiaciiorrsis WMgr., Scmilulm Snell.

(zoodra van deze een voorwerp met palpen bekend wordt),

Obliquata Hen-. Sch., Toiiriciiia Zell, en Muraeimìa Wallgr.

behooren.

De heer Piepers heeft op Celebes twee soorten van kleine

Noctuinen verzameld , die in vleugelvorm enz. zoo veel met

Xantlioptrra A frira na overeenkomen dat ik die voorloopig zeer

wel in dat genus kan huisvesten. De vleugelvorm , oogen
,

sprieten, pooten, de gladde beschubbing der laatsten en van

achterlijf, borst, buik en vleugels zijn dezelfde, doch 1° is de

plaren neuer zeer na verwante, andere soort die \k >^r//{s/ac('a noem De vooivlcagels,

die bij beide sexen eveneens zijn i,'eteekend, zijn namelijk leigrijs, het iiju zwartge-

rande , door twee tot aan den voorran ! doorloopeiide gegolfde, scherpe okergele

dwarslijnen ingevatte middenveld iets donkerder. Dit is bovenaan even breed als aan

den binnenrand, terwijl liet bij AntJiracina aldaar de helft smaller is, en heeft soms

binnen de gewone bnitcnwaartselie bo^^t der tweede dwarslijii ecne zwarte st'p op de

dwarsader.

Kindlid der jialpen lijner; pooten en nervtiur eveneens. Vingt 12 14 mm.

Anthracinfi komt overigens, zonder overgangen op Schisiacea y ook op Java voor.
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thorax iets platter en meer met schubben bekleed, 2' zijn de

palpen korter , daar • zij niet boven een klein , horizontaal voor-

hoofdsliuifje uitkomen en het cindlid slechts een derde der

lengte van lid 2 heeft , terwijl zij bij Africana met de volle

lengte van het eindlid boven den schedel uitsteken ; o" zijn

ader 3 en 4 der achtervleugels kort gcstecld, als bij Viridaria.

Eene schubbenverdikking aan de achterdijen hebben de Cele-

banen evenmin als Prolli. Viruiaria mas, welke soort van

Africana en de Celebanen buitendien alleen door eene iets gro-

vere, ruwe beharing van lijf, borst en pooten verschilt (zie

PI. 5, f. 8h] afbeelding van kop met palpen en achterdij van

.Y. Afriraiia).

Wat de kleur en teekening aangaat onderscheiden de beide

Celebaansche soorten zich van al de beschrevene species van

Xanlhoplcra (in den zin van Gnenée)
, behalve van de zwart-

gevleugclde Fax en van mijne Scìniìulva (de beschrijving van

Muracil ilia kan ik nu niet vergelijken) , door dat ongeveer de

voor r andshelft der voorvleugels lichter is dan de binnen-

randshelft. Verder is de thorax wit of grijs, de kop zwartbrnin

of roestkleurig. ')

30. Neiiiifiisca Snell. nov. sp. PI. 5, f. 8.

Een man en twee wijfjes, allen gaaf, IG —17 mm. vlugl.

Palpen zwartbrnin, ook de halskraag en kop. Thorax overi-

gens krijtwit, de breede streep over de voorrandslielft der

voorvleugels , die het overige als een zwartbruine driehoek af-

scheidt , meer bruinwit, aan den voorrand met twee schuine

zwartbruine streepjes, drie helderwitte stippen boven den ge-

waterden band en eene kleine ophooging van zwartbruine schub-

ben voor de vleugelpunt geteekend. In het zwartbruine ge-

deelte ziet men het ondereind der tweede dwarslijn en der

golflijn, beiden tijn
, donkergrijs, donkerder afgezet en boven-

aan, onder de vleugelpunt een roestgeel streepje langs den

achterrand , als eene verlenging van de lichte voorrandsstreep.

1) Sedert heb ik ook Xanth. nigrofimbrla en Botijoldes leereu ketineii. Bij deze

soorteu zijn de palpen eveneens als bij Semifasca (lig. 8«), maar het voorhoofd

puilt met eene stompe punt uit (bij Africana , SemUutea en de beide hier beschreven

nieuwe soorten is het vlak). Achterdijeu zouder schubbcukammetje.
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Voor de geheele fijn lichte
,

gegolfde fraiijelijn zwarte fijn wit

afgezette stippen. Franje zwartbruin..

Achtervlengels zwartbruin, eenigszins donker roodbruin be-

stoven , met twee onduidelijke donkere dwarslijnen. Franjelijn

en franje als op de voorvleugels.

Onderzijde, buik, borst en pooten zwartgrijs, twee dwarslijnen

en middenpunten zwart, de voorvleugels langs den voorrand

roestkleurig.

Maros , Makassar.

31. Seleniciila Snell. nov. sp. PI. .5, f. 4. i)

Twee gave wijfjes van Ib mm. vlugt.

Iets groot er en plomper dan Seiiilfitsca. Palpen donkerbruin,

kop en lialskraag licht roestbruin
, thoraxrug en schouder-

deksels licht paarsgrijs. Voorrand der voorvleugels licht paars

tot even voorbij eene scherpe witte tweede dwarslijn , die het

overige , kaneelbruine gedeelte van den vleugel doorsnijdt. Op

de wortelhelft van den vleugel gaat deze paarse streep binnen-

waarts in helderwit over; langs ader 6 is zij op de franjehelft

van onderen door eene fijne witte lijn begrensd; op de dwars-

ader ziet men een wit streepje, dat uit den lichten voorrand

komt. Na het paars komt aan de vleugelpunt eerst een slecht

begrensd, bruin driehoekje en dan een helderwit half maantje,

dat eigenlijk uit twee door eene gebogen fijne witte lijn ver-

bonden helderwitte vlekjes bestaat. Het strekt zich op den

1) Twee Javaaiisehe soorten in mijne collectie zijn naverwant.

1'. Semirufa Snell. nov. sp. 16—17J mm. vlugt. Twee mannen. Bouw enz. geheel

als SemifuscJ^ en daaraan zeer verwant , eveneens geteekend , docli het donkere der

voorvlengels en de achtervlengels roodachtig kaneelbruin en zonder licht , in den

voorrand vervloeijend vlekje langs den achterrand der voorvleugels. De tweede

dwarslijn en de golfUjn zijn op voor- en achtervleugels vrij duidelijk en de grond

tusscheubuiden is lichter bruin dan bet overige. Kop en halskraag donkerbruin ;

voorrandsstreep , rug en schouderdekscls bruinwit.

2°. Coiistellata Snell. nov. sp. 17i mm. vlugt. Een man. Houw als bij de andere

soorten , doch verschillend geteekend. Kop en halskraag donkerbruin , rug en schou-

derdeksels licht roodachtig grijs. Bovenzijde der vleugels roodachtig kaneelbruin. Zij

is op de voorvleugels iets grauwachtig en geheel met ronde witte vlekjes geteekend
,

het meest in het middenveld der achtervlengels en aan de voorvleugelpunt. Twee

dezer vlekjes bevinden zich op de voorvleugels op de plaats der gewone vlekken , in

het door twee flaauw witte afgezette middenveld.

Bij een in 1878 ontvangen voorwerp , dat als eene bijzondere variëteit moet afge-

scheiden worden , is een gedeelte der witte stippen van den type grijs gekleurd.
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achterrand van de vleugelpunt tot ader 5 uit en bevat drie

dikke zwarte randstippen. Franjelijn fijn gegolfd, donkerbruin,

met fijne zwarte randstippen, ook op de kaneelbruine achter-

vleugels, die met eene fijne grijze middenlijn en ecne fijne zwarte

stippenrij daarachter geteekend zijn. Franje kaneelbrnin.

Onderzijde met pooten bruingrijs; aclitervleugels, buik en

borst lichter, twee booglijnen, midden- en randpunten donkerder.

Maros , Makassar.

Genus THALPOCHARESLed.

[Micra Guen.)

32. Piidicii Snell. nov. sp. PI. 5, f. 5.

Acht gave en frissche exemplaren van 12—14 mm. vlugt.

Plomp van bouw, ongeveer in den trant van Piirpiirina en

lìnsiìia, doch het lijf nog dikker , de voorvleugels spitser en hun

achterrand naar onderen bnikiger; achterrand der achtervleugels

tusschen ader 2—G vlak. Overigens is deze soort naar alle

kenmerken eene echte T/ialpor/iiiirs.

Palpen, kop, sprieten en halskraag lichtbruin. Lijf en voor-

vleugels roodachtig wit, de laatsten met eene van de vleugel-

punt naar twee derden van den binnenrand loopende olijfbruine

schaduw, die franjewaarts scherp begrensd en iets hol is , wor-

telwaarts vervloeit. Voorrand voor de schaduw met drie fijne

bruine streepjes als aanvang der schaduw- en dwarslijnen
;

daarvan alleen de tweede dwarslijn verder door enkele fijne

zwarte stippen op de aderen aangeduid. Aan de vleugelpunt staan

nog drie fijne bruine stippen en, juist in het begin der scha-

duwstreep, een zwart vlekje, terwijl vóór den achterrand eene

iets geslingerde rij zwarte stippen als golflijn loopt.

Achtervleugels wit, tegen den staarthoek roodachtig, langs

den achterrand grijs bestoven. Aan den binnenrand, boven den

staarthoek, staat een driekant bruin vlekje, in den staarthoek

een paar zwarte stippen. Franjelijn licht; franje der voor-

vleugels olijf kleurig grijs, die der achtervleugels lichtgrijs.

Onderzijde lichtgrijs, met eene boogrij zwarte stippen. Pooten

en lijf bleek roodachtig grijs.

Makassar, Maros, Takalar, Bonthain.
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33. Walkiigreiii Snell. nov. sp. PI. 5, f. 6.

Twee pareil; waarbij drie zeer gave exemplaren. Mas 15 —16,

foem. 17 mm. vingt.

Vleugelvorm geheel als van Rossina; het lijf iets dikker. Het

voorhoofd heeft een zeer kort kuifje.

De vrij breede palpen zijn even als de kop , sprieten en halskraag

donker grijsbruin ; het overige van het lijf en de bovenzijde der

vleugels vertoonen een met wijnrood gemengd, bleek leembruin

als grondkleur ; de vleugels worden naar achteren donkerder
,

vooral achter eene scherpe , dubbele , donkerbruine en paarsgrijze

dwarslijn , die van de helft van ader 6 der voorvleugels regt op

het midden van den binnenrand der achtervleugels aanloopt.

Van haren oorsprong naar het midden van den voorrand (der-

halve in tegenovergestelde rigting) loopt een enkelvoudig , fijn

bruin lijntje. De dwars- en golflijnen , bovendien sporen van

eeneboogliju der achtervleugels, zijn als bij de voorgaande soort

door zwarte stippenrijen aangeduid , de eersten iets duidelijker.

Langs de achterzijde van de booglijn der achtervleugels en

de tweede dwarslijn der voorvleugels ziet men onzuiver witte

stippen, die uitloopen op een fijn bruin gedeeld, bruinwit vlekje

aan de voorvleugelpunt , waaronder nog een paar helderwitte
,

donkerbruin gerande stippen staan. De snede van den voor-

rand is tot over de helft roodachtig wit.

In den staarthoek der achtervleugels staat een door blaauw-

grijze schubben gedeeld zwart vlekje. Franjelijn fijn lichtbruin,

franje als de vleugels. Onderzijde der vleugels fijn zwart be-

stoven, aan den wortel oranje, verder lichtgrijs, doch, vooral

op de voorvleugels, bijna geheel bedekt door eene breede, bleek

roodbruine schaduw. Midden- en randpunten, eene boogrij van

stippen en eene schaduwlijn zijn zwartgrijs, onduidelijk. Lijf

leemkleurig geel, de pooten donkerder, de spits van den buik

donkergrijs, de tarsenleden sneeuwwit gerand.

Bonthain en Balangnipa. Komt ook op Java voor.

34. Rubricosa Snell. nov. sp. PI. 5, f. 9.

Een zeer gaaf en frisch mannetje van 20 mm. vlugt.

Vleugelvorm als bij de voorgaande soort. De smallere palpen,

benevens de kop , sprieten en halskraag bruingrijs, het overige



LEPIDOPTEBA VAN CELEBES. 65

der bovenzijde van het lijf en die der vleugels dof bleekrood , als

vermiljoen met wit gemengd. Tegen den acbterrand zijn de vleugels

iets bruinachtig en zij worden op dezelfde plaats en wijze als

bij \yallciifirciii doorsneden door eene dwarsstreep
, die hier echter

wortehvaarls minder scherp, bovendien enkelvoudig en licht

olijfbruin gekleurd is. Onder de vleugelpunt staat hier een

kort olijfbruin, horizontaal streepje, dat om zich heen eenige

grijze schubben heeft. Aan den voorrand staan verder voor en

voorbij de bovenvermelde streep twee fijne schuine bleekbruine

lijntjes , als begin van de eveneens gekleurde dwarslijnen der

voorvleugels , welke dwarslijnen zeer fijn en flaauw zijn. Geene

teekening in den staartlioek der achtervleugels noch raeldens-

waardige sporen eener golflijn. Franjelijn fijn, roodachtig wit.

Franje rood , donkerder dan de vleugels.

Onderzijde met lijf en poot en okergeel
, ongeteekend.

Balangnipa.

35. Accedciis Feld, en Rog. Nov. II. 2, pi. 108, fig. 8.

Twee exemplaren.

Bonthain, Maros.

36. Ortliogramitiii Snell. Tijds. v. Ent. XV, p. 5ii, pi. .5, fig. 5.

Een iets afgevlogen wijfje, gelijk aan het 1. c. beschreven

Afrikaansche.

Makassar.

37. Subcinerea Snell. nov. sp. PI. .5, f. 10.

Een gaaf wijfje van 18 mm. vlugt.

Vleugels langer en iets smaller dan bij Ruhrirosa
, het lijf

even dik. Palpen vrij smal
, het eindlid even breed als lid 2

,

hunne kleur bruingrijs. Kop en sprieten, thorax en vleugel-

wortels licht aschgrau w
,

overgaande in de donkerder tint van den

achterlijfsrug en het overige der vleugels. Tot drie vierden is

de voorvleugelvoorrand en dan drie stippen boven den gewa-

tcrden band grijsgeel. Overigens loopen over de geheele boven-

zijde drie parallelle, geslingerde grijsbruine dwarslijnen, waar-

tusschen de grond roestbruin getint is, het meest op de voor-

vleugels, doch daar eerst ongeveer één millimeter onder den

voorrand. Golfiijn zeer flaauw bruingrijs; daarachter, vóór de
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fijn bruingrijze franjelijn even zulke flaauwe stippen, waarvan

de bovensten zwarte schubben hebben. Franje bruingrijs.

Borst, buik en pooten licht aschgrauw, ook de vleugelwor-

tcls; verder zijn de ongeteekende vleugels donker muisgniuw

bestoven, de voorvleugels het meest.

Bonthain.

Bovendien heeft de heer Piepers nog twee onbeschreven soor-

ten van T/ialpocharcs gevangen, de eene diklijvig, verwant aan

WaUeugvcni , de andere na aan Nuga Sneil. , Parva Hübn. en

Vania Hübn.

Genus HOMODESGuen.

38. Vivida Guen. Noci. II, p. 280, pi. 11, f. 2 (mas) var.?

Drie exemplaren van 28 mm. (een gave man) en 27 tot 29

mm. vingt (twee slechte wijfjes).

Mijne exemplaren komen niet geheel met Guenée's beschrij-

ving overeen, doch ik aarzel nog eene nieuwe soort aan te

nemen en bepaal mij dus bij de opgave der verschilpunten. Bij

alle drie de exemplaren is de teekening dezelfde en bestaat op

de voorvleugels uit eene stip en drie dwarslijnen, op de achter-

vleugels uit twee dwarslijnen —allen paarsgrijs —die tamelijk

onafgebroken paarszilver zijn beschubd. Van deze lijnen is

alleen de derde der voorvleugels op de wortelhelft iets gebogen,

de anderen zijn regt. Achter deze laatste en de tweede der

achtervleugels ziet men eerst eene zeer flaauwe paarsgrijze lijn,

dan eene licht oranjebruine streep, vervolgens, als golflijn, eene

even breede paarsgrijze, geteekend met bijna ineenvloeijende

paarszilveren streepjes. Eindelijk treedt de roodgele vleugel-

grond weder op, en langs de gegolfde, buitengewoon scherpe,

fijne zwarte franjelijn staan even zulke fijne zwarte streepjes.

Franje lichtpaars. Het wijfje is iels sterker en levendiger

gekleurd dan de man. De geheel ongeteekende onderzijde is

bij den man roodachtig okergeel, bij het wijf geelachtig steen-

rood. De kop en groote halskraag paarsachtig roodgeel. Ader

3 en 4 en 6—7 der achtervleugels zijn ongesteeld, hunne ader

5 even dik, even onder de helft der dwarsader , de middencel

korter dan de halve vleugels. Aanhangcel der voorvk ugels smal
,

de steel van 8—9 lang. Pooten gewoon gevormd en gespoord,
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dijen en scheenen behaard, ook de borst. Bijoogen aanwezig.

Oogen naakt, onbewimperd: voorlioofd vlak.

Zij onderselicidt zich dus (altijd naar Guenée's beschrijving)

van Crocea 1". door het ontbreken der zwarte stippen op de plaats

der gewone vlekken ;
2°. door de ongetande , regelmatige dwars-

lijnen ;
3". door de zwarte streepjes langs de onafgebroken

franjelijn. Van Virida door dat de oranjebruine goltlijn onge-

tand is en de franjclijn onafgebroken.

Mögt het later blijken dat deze Celebaansche exemplaren tot

eene afzonkerlijke soort behooren , dan sla ik den naam Reriii-

Inris voor.

Makassar.

39. Tberincsioides Snell. Tijih. r. Ent. XX, p. 28, pi. 2, fig. Iha-c.

Vier mannen.

Zij zijn kleiner dan het Javaansche mannetje (19 —20 mm.)

en ook iets bleeker, dodi niet zoo frisch.

In het Tijdschrift 1. c. is in de beschrijving verzuimd op te

merken , dat de bij fig. 15 ^ afgebeelde kop en palpen die van

een Javaansch wijfje in mijne collectie zijn. Bij den man is

het eindlid der palpen slechts half zoo lang als bij het wijfje.

Het bedoelde wijfje heeft eene vlugt van 22 mm. en geheel

naakte , dunnere sprieten ; de pooteu zijn als bij den man.

Makassar, Takalar, Bonthain.

Genus DRAPETODESGuen.

llr. l'I P filli. I, p. 424, pi. 18, f. G.

40. Mitaria Guen. PI. 5, hg. 11 (nervuur) en llrt (palpeu en sprieten).

Een gave en frissche man van 221 mm. vlugt.

Na naauwkeurig onderzoek geloof ik deze soort voor eene

Noctuine te moeten houden , daar ader 5 der voorvleugels met

4 uit één punt komt. De nervuur wijkt overigens van de

gewone der Noctuinen nog al af. Voorvleugels zonder aanhang-

cel, 8—10 lang gesteeld, 11 uit den voorrand der middencel,

6 en 7 uit drie vierden en de spits der dwavsader. In de

achtervleugels ader 2 en 3 uit den binnenrand der middencel,

4 en 5 uit haren staarthoek, G uit de spits der dwarsader, 7
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uit den voorrand, aan den wortel gebogen en daar 8 naderende.

Guenée's afbeelding is wat te bont.

Dra petodes F mahdala Feld, en Rog. Novara II, 2 pi. 134,

fig. 44 (foem.) behoort wel tot hetzelfde genus.

Maros.

Genus EKIOPUS Ochs. en Treits.; Led.

41. Exotica Guen. Noci. II, p. 294, n". 1097.

Een beschadigd paar.

Bij het exemplaar, dat ik voor het wijfje houd , ontbreekt de

vlaravormige geelwitte veeg, die bij den man uit de niervlek

in schuine rigting naar den voorrand loopt. Overigens is de

teekening fijner, doch eveneens aangelegd.

Balangnipa , Saleyer.

42. Placodoides Guen. Noel. II, p. 29G, n°. 1101.

Twee mannen. De eene vrij gaaf.

Digt bij den binnenrandswortel der voorvleugels staat eene

lichte oranjebruine, ronde vlek van 2 mm. middenlijn, waar-

van Guenéc niet spreekt.

Bantimorong.

Buitendien heeft de heer Piepers nog eene nieuwe soort van

dit genus verzameld, doch slechts in een, niet gaaf wijfje. Ik

beschrijf haar dus niet.

Genus PHLEGETONIA Guen.

4.3. Corvina Sncll. nov. sp. PI. O, f. 1.

Een raan en twee wijfjes van 30—31 mm. vlugt. Frisch
,

doch geen van drieën geheel gaaf.

Verschilt van Cateiihioides Guen. door mindere grootte en een

weinig slankeren bouw, alsmede door het ontbreken der grijze vlek

aan de punt der voorvleugels , waarvan in de beschrijving wordt

gesproken , doch die op de afbeelding niet is aangeduid , en van

de witte langsveeg hunner middencel, waarvan daarentegen

weder in de beschrijving geen gewag wordt gemaakt. Verder

is het zwart der voorvleugels veel donkerder. Van Carho Gn.

verschilt Corvina door de duidelijke niervlek en de ook op de
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onderzijde witte achtervleugels. Verder zijn de sprieten draad-

vorraig, bij beide sexen ongeveer naakt. De verschilpunten van

Belloua Felder blijken genoegzaam uit de afbeelding.

Palpen luiitonwaarts zwart met lichtgrijze schubben , de snede

van lid 2 en de geheele binnenzijde grijs (foem.) of roodachtig

(mas). Sprieten, kop en tliorax raafzwart; ook de voorvleugels»

bij het eene wijfje geheel, bij den man de binnenrandshelft tot

de tweede dwarslijn , de vulling der gewone vlekken achter de

goltlijn vuil roodbruin. Bij het andere wijfje ziet men eenige

geelwitte schubben rondom de niervlek en achter de golflijn.

Drie gewone stippen boven den gewaterden band en anderen

aan het begin der lijnen wit. De golf- en dwarslijnen zijn allen

koolzwart, dubbel, doch niet volledig, daar alleen de boven-

helft der golflijn , de onderhelft der eerste dwarslijn en het

bovenste en onderste derde der tweede lijn duidelijk en scherp

zijn. Bovenste buitenlijn der golflijn schaduwachtig verbreed.

Omtrek der gewone vlekken fijn koolzwart. Op ader G komt

bij den man een lijn, spits zwart tandje uit de tweede dwars-

lijn. Schaduwlijn enkelvoudig, fijn, koolzwart, even als twee

fijne lijnen vóór de eerste dwarslijn. Franjelijn met koolzwarte

halve maantjes.

Achtervleugels wit met paarsen weerschijn en donkergrijzen
,

naar boven bleekeren achterrand. Een vlekje in den staarthoek

en een voor den rand beginnend , dik streepje op ader 2

koolzwart.

Onderzijde der voorvleugels geheel donkergrijs; die der ach-

tervleugels langs voor- en achterrand, overigens wit, doch stippen

op de tweede helft der aderspranken en een middenpunt zwartgrijs.

Achterlijfsrug tamelijk vlak, zonder pluimpjes, zwart, iets

vaal; op de eenigszins grijsachtige staartpluim van den man

en den laatsten ring van het wijfje een koolzwart vlekje.

Voorborst bij een wijfje zwartgrijs, bij het andere en den

man roodachtig , de achterborst en de buik tot twee derden wit
,

de zijden en de breede, stompe staartpluim zwartgrijs.

Pooten grijswit , donkergrijs gevlekt en gestippeld.

De oogen zijn naakt, onbewimperd; bijoogen aanwezig; aan-

gezigt vlak ; ader 3—5 der achtervleugels uit één punt en even

dik* voorvleugels met aanhangcel en gewoon geaderd. Pooten
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ongedoornd
,

gewoon gevormd, lang gespoord; dijen, sclieenen

en borst behaard.

De plaats van het genus is naast Enrhipla Boisd. , Led.

Makassar, Saleyer.

Genus PENICILLAKIA Guen.

44. Jocosatri.v Guen. iVor/. II, p. 304, n". Uil.

Zes exemplaren, meestal gaaf en frisch.

Slechts een der mannen is roodachtiger dan de wijfjes
, de

anderen aan deze gelijk.

De staartpliiim is bij de meeste exemplaren bijeengestreken
,

slechts bij één paar zijn de uitstaande haarbosjes , waarvan

Guenée spreekt, te zien. Aan den mannelijken sprietwortel

staat een schubbentand. Gogen naakt , onbewimperd. Bijoogen

aanwezig. Ncrvuur als bij P/ilcgelnnia corvina, doch ader 5 der

achtervleugels even boven 3—4 ontspringende.

Pooten dik, maar niet lang zoo als Guenée zegt. Zij zijn on-

gedoornd , hunne dijen behaard , ook de borst.

Deze vlinder is gebouwd als de bij Guenée afgebeelde Pen.

nugatrix.

Makassar, Amparang, Bonthaiu.

45. Dclatrix Guen. Nod. lì, p. 304, n°. 1112.

Twee mannen; een tot de variëteit A van Guenée behoorende.

Bij deze soort zijn de mannelijke sprieten geheel naakt.

Overigens zijn de oogen, nervuur en pooten zoo als bij Joru-

atrix is beschreven , doch de vleugelvorra anders , daar de ach-

terrand der voorvleugels gegolfd en alleen op ader 4 hoekig

gebroken is. Verder is de kop breeder en de halskraag kleiner.

Maros.

Het kleine, IGpootige, onbehaarde en lichtgroene rupsje vond

de heer Piepers te Bonthaiu op Boene (?) ; het veranderde in een

bruin popje van gewonen vorm in een wit spinsel.

Genus INGURA Guen.

II.

46. Cristatrix Guen. Nod. II, p. 313, pi. 14, fig. 10 (mas).

Een wijfje, niet geheel gaaf, doch zeer goed herkenbaar.
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Deze soort komt wel voorzeker niet in Noord -Amerika voor,

zoo als Guenée
, trouwens met een ? opgeeft.

3ale.yer.

Genus PLUSIA Oclis. en Treits.

47. Agraiiiuia Guen. ]\<ict. II, p. 327.

Een exemplaar te ÌMnkassar gekweekt.

Volgens den heer Piepers is de raps lichtgroen
,

geel gestreept
,

leeft op Laboe (Lagi'iinrin idolnlri.r L.) en verandert binnen een

doorschijnend wit spinsel in eene pop van gewonen vorm.

48. Bipartita Snell. nov. sp. PI. G, f. 2.

Een iets afgevlogen wijfje van 35 mm. vlugt.

Palpen slechts met het eindlid boven den kop uitstekende en

dit niet langer dan de helft van lid 2. Hunne kleur onzuiver

oranje even als kop, lialskraag en het midden van den rug.

Schouderdeksels en de grootere wortelhelft der voorvleugels

(cel 1 a geheel) paars , van dezelfde kleur als bij Plus. C-aureum

Knoch; eene vlek aan den wortel, de niervlek en eene grootere

om den wortel van ader 2 donker olijfbruin , ook de eerste en

tweede dwarslijn. De vlek bij ader 2 heeft in het midden eene

kleinere gouden. De eerste dwarslijn is steil, bestaat uit drie

boogjes en is evenmin scherp als de vermelde vlekken. Fijn en

duidelijk is daarentegen de tweede dwarslijn, die van vijf zesden

des voorrands ongebogen en schuin naar de helft van cel Ib

loopt , zich dan buitenwaarts wendt , doch nog voor ader 1 op-

houdt. Achter deze lijn is de vleugel boven ader 1 tot aan

de paarse franje goudkleurig, slechts doorsneden door de fijne,

hoekig gebrokene, olijfbruine golflijn. Achtervleugels, lijf en

onderzijde bruingrijs.

De voorvleugels zijn iets breeder dan bij Aurifera, overigens

eveneens gevormd.

Lokka.

49. Aurifera Hübn. —Guen. iSoct, II, p. 335.

Een man.

Lokka.
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50. Chalcytes Esp. —C/ialciles Guen. Noci. II, p. 343.

Vier wijfjes.

Ik geloof niet sterk aan het specifiek verscliil van Cfialcyles
,

lerticillata en Rogalionis.

Maros, Makassar.

51. Signata Fabr. —Guen. Noci. II
, p. 345.

Een mannetje zonder franje, maar overigens vrij goed en

uitmuntend met Guenée's bcsclirijving overeenkomende.

Palpen als bij Chnicijlea; het achterlijf op zijde met lange,

geelachtige pluimen.

Takalar.

52. Coriiiioopiae Snell. nov. sp. PI. (>, f. 3.

Twee mannen en een wijfje van 23—24 mm. vingt. liet

laatste geheel gaaf.

Palpen slechts ter lengte van het eindlid boven den kop uit-

stekende en dit weinig langer dan een derde van lid 2. Vleugels

breed en kort, met stellen, alleen onderaan gebogen achterrand

en vrij grooten tand aan den staarthoek.

Palpen lichtbruin ; schedel bijna menierood ; halskraag en

thorax lichtbruin , in het midden met menierood gemengd
;

sprieten bruingeel.

Voorvleugels tot bijna aan de golflijn licht grijsachtig paars;

Let zuiverst en lichtst aan den staarthoek, overigens met ver-

vloeijende lichtbruine plekken en afzetting der zeer fijne grijs-

achtig zilverwitte dwarslijnen; het gedeelte der eerste lijn onder

de middenader bijna loodregt. Haar schuine begin aan den

voorrand vormt met eene smalle
,

grijsachtig zilverwitte ronde

vlek en een bijna geheel gevuld , ongebogen , eveneens gekleurd

letterteeken, eene aaneengeschakelde schuine teekening, die eenige

overeenkomst heeft met een regten hoorn, waaruit dan de lich-

tere en zuivere grijspaarse kleur aan den staarthoek vloeit.

Niervlek onduidelijk, smal, franjewaarts in het midden inge-

knepen. Tweede dwarslijn loodregt en bijna zonder bogten.

Nog in het midden van den gewaterden band en zich A^ooral

naar onderen , doch ook naar boven versmallende , treedt dan

eene dof bruingouden bcsclmbbing op , waardoor de fijne , dou'
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kerbruine, hoekig gebroken goltiijn bijna gelicel loopt. Franje

scherp afgesneden
,

paarsgrijs.

Achterlijf geelachtig. Achtervlengels boven bruingrijs, onder

iets roodachtig met twee flaauwe donkere booglijnen. Onderzijde

der voorvleugels donker bruingrijs. Buik en pooten grauwachtig

roodbruin.

l.okka.

53. KalJtiira Feld, en Rog. .\nmra II, 2, pi. Ilo, fig. 24.

Twee wijfjes, het cene zeer gaaf en frisch.

Mijne deteiminatie is niet geheel zeker, want het middenveld

is bij mijne exemplaren donker tluweelachtig oraberbruin , aan

voor- en binnenrand met donker paarsgrijs gemengd , en de

groenachtig stroogele, met twee zilverwitte, tot eene lange smalle

^ vereenigde langslijnen geteekende schuine streep, die van den

wortel der ondervoorrandsader naar den staarthoek loopt , doch

dezen niet bereikt, is tusschen de lijnen wel roodachtig, maar

niet donkerbruin.

jMisschien zijn deze verschillen slechts het gevolg van ge-

breken in de afbeelding.

•luist voor de iijne bruine franjelijn is de achterrand ,
even

breed als de geelgrijze donker gedeelde franje
,

lichtpaars , don-

ker gedeeld.

Zeer waarschijnlijk is Kalitura dezelfde ais l*liisia ulhosi ridia

Brera, en Grey, Sr/imctl. des iSöriH. C/iiiia's p. 18 (Ménétriés
,

Enum. Ill, pi. 16, fig. 10), en dan is deze soort wijd verbreid

(China, Celebes, Ceylon).

Makassar , Takalar.

Genus PLUSIODONTA Guen.

II.

54. Chiilcytoides Guen. Nod. II, p. 360.

Twee bijna geheel gave, zeer frissche wijfjes, die in alles met

Guenée's goede beschrijving overeenkomen.

Oogen naakt, onbewimperd. Ader 5 der achtervleugels dikker

dan bij Vlusia , nader bij 3 en 4.

Bonthain, Marcs,
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Genus NOTOCYMASnell.

55. Pruiiiosii Snell. Tijds. v. Eni. XV, p. 67. PI. V, fig. 11 en 12.

Twee wijfjes, die in grootte overeenkomen met liet Afrikaan-

solie exemplaar. De thorax is bij ben geheel donkerbruin, de

bruine schaduw der voorvleugels breeder, vooral bij het eene

stuk , waar zij zich tot 1 ram. van den voorrand uitstrekt en

scherp begrensd is; de voorrand is bij beiden frisch karmozijn-

rood , de grond achter de schaduw meer blaauwachtig en dus

purperrood. Specifiek verschil wordt, m. i. , door deze leven-

diger kleuring niet aangeduid.

Dit genus is na verwant aan (ioiiodoiila Hübn. , Guen. en kan

wel als eene editie in kleiner formaat daarvan worden beschouwd.

De palpen zijn breeder, minder gebogen.

Maros.

Genus HYBLAEAFabr.; Guen.

56. Puera Cram. II, pi. 103 D, E. - Guen. Nod. II, p. 390.

Een man.

Bij de beide soorten van dit genus, die ik voor mij heb, doch

wa.arvan ik alleen mannen ken, zijn de achterpooten korter,

ongespoord , met zeer dik behaarde scheenen ; de beharing i-eikt

als eene dikke stompe punt nog tot aan het tweede tarsenlid.

Oogen naakt, onbewimpei'd. Pooten ongedoornd. Voorvleugels

met 12 ongesteelde aderen, zonder aanhangcel. De Europesche

Noctuinen leveren ons geen voorbeeld op van zulk eene wan-

verhouding tusschen kop en thorax als bij Ilijhlnca plaatsvindt;

de eerste is al bijzonder klein.

57. Tortrifoides Guen. Noci. II, p. 391.

Vier mannen, waarvan een bijna geheel gaaf en fi-isch.

Palpen zwart, onderaan geel. Kop zwart. Halskraag en

thoraxrug met de dikke pluim op het schildje licht , bijna

oranjebruin, in het midden zwartbruin. De kleinere wortel-

helft der voorvleugels donkerbruin , als een in het midden tegen

den achterrand spits driekant veld; daarachter, op den binnen-

rand, eene smal driekante bruingrijze streep, die halfweg den

vleugel, tot aan de spits van den bruinen driehoek komt. Deze

is door eene smalle paarsgrijze voorrandsstreep gescheiden van
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het puntviercìe, dat eerst donkcrbruin en dan donker blaauwgrijs

is. De laatste kk'ur wordt door eene a-huine zwarte dwarsliju

gedeeld, die uitloopt op eene horizontale zwarte streep, welke

het puntvicrde van het olijf kleurige staarthockvieide scheidt.

Franje als de aangrenzende vleugel, onder de punt smal en

scherp heldergeel.

Achtervleugels zeer donkerbruin; de franje en een afgebroken

raiddenband donker goudgeel.

Onderzijde zeer donkerbruin. Twee voorrandsvlekken en de

binnenrand der voorvleugels; drie voorrandsvlekken, een on-

volkomen middenband en de franje der achtervleugels ,
de boi st

,

de wortelhelft der voorpooten ,
vlekken op de dijen der midden-

en achterscheenen en de achterlijfsringen donker goudgeel.

Verschilt van Piura door den zeer sterk gebogen vcorrand

en de kort uitstekende punt der voorvleugels. Ook zijn de borst

en pooten minder behaard. Voor eene generieke afscheiding

zie ik geene reden.

Bonthain, niet zeldzaam en in rust volkomen op cene wants

gelijkende (Piepers).

Genus COSMOPHILABoisd. ;
Guen.

58. Auragoides Guen. Noci. II, p. 397. —Snellen, Tijds. v. Eiil. XV,

p. GO, pk 5, f. 6.

Een wijfje, overeenkomende met mijn Afrikaansch mannetje.

De afbeelding in het Tijdschrift is veel te donker van kleur.

Genus ANOMIS llbn.; Guen.

59. Fiiividii Guen. Nod. II, p. 397.

Een gaaf paar.

Oogen naakt, onbewimperd. Pooten gewoon gevormd en ge-

spoord, glad behaard. Thorax en achterlijf zonder pluimpje.

Voorvleugels met aanhangcel. Ader 5 der achtervleugels uit

een derde der dwarsader. Het wijfje is grooter en donkerder

dan de man, op de voorvleugels donkergrauw bestoven, de

dwarslijnen, niervlek en franje donkergrijs; de achtervleugels

bruinachtig grijs. Het Javaansche wijfje en de man van Celebes

komen daarentegen met Giienée's beschrijving goed overeen.

Maros.
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60. Albipiincta Snell. nov. sp. PI. 6, f. 4 en 4rf.

Twee goede wijfjes van 42 mm. vlugt.

Geheel gebouwd als Fiilvida foem. Palpen en sprieten bleek-

geel, roodachtig bestoven. Kop, thorax en voorvleugels licht

bruingrijs (stot'grijs) ; de dwarslijnen fijn, grijsbruin, de eerste

gegolfd , de bovenhelft der tweede als bij Fiilvida , doch het

gedeelte onder de middencel dat daar regt is , is hier gegolfd.

Op de plaats der ronde vlek eene fijne witte stip , op die der

niervlek twee grijsbruine. Voor de grijsbruine franje is de

uchterrand een weinig donker bestoven. Achtervleugels bij het

eene exemplaar vuil geelwit, in het midden roodgrijs bestoven,

bij het andere licht roodachtig bruingrijs. Onderzijde vuil geel-

wit met donkere booglijn, de voorvleugels roodachtig bruingrijs

bestoven.

Makassar.

61. Subtilis Mus. Lugd. Bat. PI. 6, f. 5, o«, en ob.

Een gaaf en frisch wijfje van 36 mra. vlugt.

Op het Leidsch Museum bevindt zich een exemplaar, dat als

Davabila suhlilis Walker is gedetermineerd. Ik vind diens be-

schrijving niet bijzonder passend (het zou ook wel een wonder

zijn indien dit het geval ware !) en daar buitendien de ge-

schriften van dezen man geene autoriteit bezitten ,
acht ik het

noodig eene afbeelding en korte beschrijving te geven, den

vlinder voorloopig onder Anoinis huisvestende, waarmede de

vorm van lijf en vleugels en de nervuur overeenstemmen. Ader

5 der achtervleugels ontspringt iets nader bij 3 en 4 en de kop

is kleiner.

De palpen zijn niet langer dan de kop. Het eindlid, dat bij

de beide voorgaande soorten ruim half zoo lang is als lid 2,

is hier zeer kort, knopvormig, donkerbruin. De palpen zijn aan

de voorzijde, naar boven versmallend, wit, overigens fraai bleek

roodgrijs als kop , sprieten , thorax en voorvleugels. Aan den

voorrand der laat sten en op den halskraag ziet men een licht

olijfbruin tintje. De teekening bestaat uit twee ongegolfde

dwarslijnen; de eerste schuin, bijna ongebogen ,
van een vierde

des voorrands naar de helft van den binnenrand en licht olijf-

bruin; de tweede loopt van twee derden des voorrands naar

den staar thoek, is flaauw wortelwaarts gebogen, dubbel,
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eerst licht olijfbruin en dan iets bleeker dan de grond. Franje

olijfbruin. Achtervieugels wit , tegen de punt bleekrood. Achter-

lijf onzuiver wit met eene bleekroode langsstreep over den rug.

Onderzijde ongeteekend, ongeveer als boven gekleurd, de

achtervleugels aan de punt sterker rood, fijn zwart bestoven.

Borst wit; buik en pooten bleek roodgrijs. ')

Makassar.

Genus GONITIS Guen.

62. Editri.x Guen. Noci. II, p. 404, pi. 11, fig. 5.

Een wijfje.

Ik twijfel niet aan de juistheid mijner determinatie, zoodat,

wanneer de beide voorwerpen die Guenée beschrijft inderdaad

uit tropisch Amerika zijn, deze soort tusschen de keerkringen

wijd verbreid is. In 1878 zond Mr. Piepers een exemplaar

van Java.

Lokka.

Genus AMPHIPYRAOchs. en Treits; Led.

63. Aiçrotoides Snell. nov. sp, PI. 6, f. 6 en Qa.

Een aan den linker voorvleugel beschadigd, overigens gaaf

en frisch mannetje van 32 mm. vlugt.

Stemt in alles met de kenmerken van Lederer's genus .Im-

phipyra overeen*, de achtervleugels komen mij echter voor in

verhouding smaller te zijn dan bij Tragopoginis. Livida en

Pi/ranii<le(K Palpen grijswit, lid 1 en 2 tegen den kop aan

zwart gekleurd. Kop, thorax en voorvleugels licht stofgrijs,

de laatsten met een in liet oogloopend zwart vlekje op de plaats

1) Sedert lieb ik ook deu man leeren kennen door een exemplaar , dat de heer

Piepers van Java overzond. Hij is kleiner (vingt 30 ram.), slanker en donkerder dan het

wijfje; de voorvleugels zijn roodachtig paar.sgrijs en de dwarslijnen fijn zwart, de

tweede dubbel. De palpeu zijn iets korler, de draadvormige sprieten kort bewiiiperd.

In nervuur of vleugelvorm zie ik geen verschil, maar wel iu de achterpooten. Deze

zijn korter dan bij het wijfje, vooral de tarsen , die slechts twee derden der lengte

van de vrouwelijke hebbeu. De scheen is daarentegen dikker, met cenige korte

doorntjes bezet , sluit eene pluim van blonde hareu in en heeft slechts één paar

sporen (Fig. bò). Achterlijf mede slanker en iets langer , met eene korte , stompe ,

blonde staartpluim ; het is paarsgrijs , op de onderzijde roodgrijs. Achtervleugels als

bij het wijfje.
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der halve dwarslijn. De eerste dwarslijn tamelijk ver van den

wortel, uit twee kleine en twee groote fijne, zwartgrijze boog-

jes bestaande; wortelwaarts staan twee zwarte stippen. Ronde

vlek door een zwart stipje aangeduid, niervlek door een lialve-

maauvormig geelwit vlekje lusschcn twee fijne geelwitte stippen

op een bruinachtig gewolkt plekje. Voor haar loopt de vrij

dikke, grijsbruine, op den wortel van ader 3 gebroken scha-

duwlijn. Tweede dwarslijn steil, weinig gebogen, zeer fijn,

zwartgrijs; digt achter haar eerst fijne zwarte stippen op de

aderen en dan eene fijne lichtgrijze lijn. Golflijn grijsbruin,

vrij duidelijk. Franjelijn fijn zwart, op de aderen genoegzaam

afgebroken. Franje geelachtig. Achtervleugcls met franje be-

rookt wit met paarsen weerschijn ; het aderbeloop en de franje-

lijn scherp grijsbruin. Achterlijf grijs.

Op de onderzijde zijn de voorvleugels en de voorrand der

overigens witte achtervleugels bijna witgrijs; op alle vleugels

een voorrandsvlekje en een halvemaanvormig middenvlekje

zwartgrijs. Franjelijn met zwarte stippen.

Balangnipa.

Genus HERMINODESGuen.

64. Bimaciilata Snell. nov. sp. PI. 6, f. 7 en 7a.

Drie mannen en een wijfje van 29—31 mm. vlugt.

Sprieten van den man fijn gekarteld, ieder lid met 2 korte,

stijve haren, daaronder fijn bewimperd; die van het wijfje

draadvormig.

Palpenlid 2 naar buiten bruinzwart, naar binnen, even als

het korte, doch duidelijk spitse eindlid, geelwit. Sprieten,

kop, de met schubben bekleede thorax en de voorvleugels met

franje roodachtig bruingrijs, de laatsten dun grijsbruin be-

sprenkeld, met sporen van donkere dwarslijnen, fijne zwarte

midden- en randpunten en drie flaauwe zwartgrijze wolkjes

langs den achterrand; de man buitendien met twee onregelma-

tige koolzwarte vlekken vóór de zwartgrijze w-olkjes, namelijk

eene bijna driekante van ader 1—3 en eene kleinere, meer

vierkante, in cel 5.

Achtervleugels, bovenzijde van het achterlijf (zonder pluimp-
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jes) en ongeteekencle onderzijde bij den man bruinzwart, bij

het wijfje donkergrijs; bij beiden de borst, buik eu cel 1 van de

onderzijde der voorvleugels onzuiver wit. Pooten binnenwaarts

vuilwit; buitenwaarts bruinzwart. Zij zijn dun, vrij lang, glad

bescliubd, gewoon gevormd en gespoord, ongedoornd.

Oogcn naakt , onbewimperd ; aangezigt vlak
; bijoogen en

zuiger aanwezig. Voorvleugels gewoon geaderd , aanhangcel

aanwezig; ader 5 der achtervleugels even dik als en digt bij

de ongedeelde 3 en 4, aan den wortel iets gebogen.

Op de bovenzijde van den voorrand der mannelijke achter-

vleugels ziet men eene vrij lange pluim van grijze haren.

Makassar , Takalar.

Genus PANTIDIA Guen.

65. Sparsa Guen. Aorl. II, p. 437. —Snell. Tijds. v. Ent. XX, p. 29.

Verscheidene exemplaren.

Deze soort varieert nog al. Vooreerst in de kleur der voor-

vleugels , welke grijsgeel, geelgrijs, bruingrijs tot bijna paars-

grijs is. Eene zwartgrijze eerste dwarslijn en eene schaduw-

lijn, beiden zeer wolkig en aan den voorrand breeder, zijn bij

de meeste exemplaren aanwezig. Digt tegen de eerste staat bij

allen , uitgenomen twee, eene witte stip op de plaats der ronde vlek.

Slechts twee exemplaren vertoonen een der wigvormige zwarte

vlekjes achter de bij allen aanwezige fijne lichtgele tweede

dwarslijn, waarvan Guenée spreekt, en het koolzwarte teekentje

in cel la ontbreekt bij twee voorwerpen, terwijl het bij de

andereu varieert van eene enkele of dubbele stip, waaruit ook,

door ineenvloeijing en vergrooting der eerste stip , eene komma

kan ontstaan.

Makassar, Bonthain, Takalar, Saleyer.

Genus PANDESMAGuen.

6G. Qneiiavadi Guen. Noci. II, p. 438, pi. 15, f. 3 (mas).

Een eenigszins beschadigde ni;in.

De generieke keumerken zijn bij Guenée vrij goed beschreven.

Ik voeg er nog bij dat de oogen naakt en onbewimperd zijn
,

thorax noch achterlijf pluimpjes hebbeu, bet aangezigt vlak en
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de nervuur gewoon is. De achtervleugels hebben eene dikke

ader 5, die nabij 3 en 4 ontspringt ; deze komen uit één punt
,

6 en 7 zijn ongesteeld.

Takalar.

üenus POLYDESMABoisd., Guen.

67. Umbricola Boisd. Faune de Mad. p. 108
,

pi. 13 , fig. 5. —Guen.

Noct. 11, p. 440.

Eenige exemplaren.

De palpen zijn buitengewoon smal; de oogen naakt, onbe-

wimperd; de bijoogen aanwezig; het aangezigt vlak ; de thorax,

waarop de halskraag en schouderdeksels door hunne grootte in

het oog loopen , en het achterlijf hebben geene pluimpjes. Pooten

ongedoornd. Nervuur als Pandrsma Quenavadi.

Het onderscheid tusschen de vijf door Guenée beschreven

soorten van dit genus en die mij met uitzondering van Unibri-

eola in natura onbekend zijn, is voor mij naar zijne beschrij-

vingen volstrekt niet duidelijk.

Makassar, Maros, Saleyer.

Genus ALAMIS Guen.

Dit genus is niet hetzelfde als Pericijma H. S. of liever Led.,

hoewel Dr. Staudinger in de tweede editie van zijnen doorwroch-

ten Catalogus der Europesche Lepidoptera Alnniis Guen. kortaf

als een synoniem van Pennjnia vermeldt. Mogelijk is dit ge-

schied omdat Guenée Albidentarla Freyer zonder aanmerking

in zijn genus Alninis opneemt, doch het kan ook zijn omdat

Dr. Staudinger aan de genera, door den Franschen Lepido-

pteroloog //gecreëerd'', gelijk hij dit zeer naïf gewoon is uit

te drukken
,

geene waarde hecht. Hoe weinig echter Guenée

den naam van systematicus waard is , zoo verdient hij toch

nog wel dat men notitie neemt van zijnen arbeid; met eenen

Walker mag men hem niet op eene lijn stellen. Vergelijkt

men dus de beschrijvingen van Alamis Guen. en Pericijma Led.

dan blijkt daaruit duidelijk, dat beide genera wel zeer na ver-

want zijn en dat zij tot op zekere hoogte de meeste kenmerken

in het gemeen bezitten, doch wanneer men aan de beschrijving
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der pooten komt, stuit men op verschil. Guenée zegt van

Alamis : " Pattes courtes , très-velues dans les mâles , assez

velues dans les femelles " en Lederer van Pcrlcijma {Nod. Eur.

p. 197) : /'Beine nur mit weniger, spärlicher Behaarung; Schie-

nen kräftig, die mittleren und hinteren fast etwas verdickt,

erstere mit Dornborsten besetzt". De bij Pmrj/7?m zeer duidelijke

ff Dornbors-ten " nu ontbreken bij Alamis Guen. geheel of zijn

onzigtbaar door de dikke beharing. Mij dunkt dat het verschil

in de pooten toereikende is om het bijeenvoegen der beide

genera althans vooreerst te verbieden en in Pcricyinn komen

dus: Albidciilaria Freyer, Squaleiis Led., Graiidis Staud. (Ter-

rigena Christ.), LiijiUa Guen. en welligt ook Glaueinans Guen.,

terwijl Alamis behouden blijft voor Gueuée's overige soorten

ombrina j Alhiciiida, Hi/popfiaea, Polioides en yooy iVeleagris

Feld, en Rog., de laatste vier behoudens beneficie van inventa-

ris, want in natura zijn mij alleen bekend Umbrina en nog een

paar nieuwe soorten.

De oogen zijn bij Alamis naakt, onbewimperd; de sprieten

draadvormig, kort bewimperd; het voorhoofd is vlak, met een

kort kuifje; de halskraag en schouderdeksels groot, doch iets

minder ontwikkeld dan bij Polijdesma.

Nervuur als bij Paiidesma.

6S. Umkina Guen., Nod. Ill, p. 4, pi. 7, f. 2 en 2a.

Drie exemplaren; twee gave en een afgevlogen.

Guenée's beschrijving past in het algemeen op de voor-

werpen welke ik voor deze soort houd en die schijnt te variëe-

ren (misschien is Albicinda Guen., p. 4, pi. 15, f. 5 ook wel

eene variëteit). De door den heer Piepers tijdens zijn eerste

verblijf op Java verzamelde drie stukken (allen wijfjes) zijn

bruiner dan die van Celebes, welker bovenzijde meer naar het

leemkleurige trekt met eene bruingrijze bestuiving, welke de

teekening eenigszins verduistert: later (in 1878) ontving ik

echter een Javaanschen man , die weder meer met de Cele-

banen overeenstemt. Guenée spreekt in zijne beschrijving alleen

van het wijfje, kende dus de andere sexe niet en ook niet

eene bijzonderheid welke ik daaraan opmerkte en die bestaat

in eene kleine, naar boven omgeslagen en inwendig onbeschubde

Ô
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plooi aan den binneüvanJ der voorvleugels (fig. 2a). Dit ken-

teeken wordt bij de mannen van SubcUiorca en Bruiìiicsceìis niet

gevonden.

Ter vermijding van twijfel omtrent de soort die ik voor Uin-

hrina Gnen. houd
,

geef ik hierbij ecne afbeelding van een Ce-

lebaanschen man.

Umbrliia mas onderscheidt zich door de bovenvermelde plooi;

beide sexen zijn op de bovenzijde grauwachtig leemgeei tot

licht omberbruin of leembruin; de punt en achterrand der

achtervleugels (op ader 4) vertoonen slechts zeer llaauwe hoe-

ken ; twee witte stippen op de flaauwe niervlek zijn zigtbaar,

doch niet scherp; de bovenaan met drie bleekgele stippen ge-

teekende schaduw tegen de golflijn is grijsbruin, de min of

meer rijkelijke beschubbing aan hare spits blaauwachtig grijs-

wit, c? 48 mm., $ 47—48 mm.

Twee stuks zijn van Takalar, een van Balanguipa.

69. Subcincrca Snell. nov. sp. PI. 7, f. 3 en 3n.

Twee mannen van 42, een wijfje van 37 mm.

Deze soort onderscheidt zich in beide sexen van de voor-

gaande en volgende door de duistere, sterk naar het asch-

grauwe trekkende kleur der bovenzijde; verder is het begin

der halve en der eerste gehcele dwarslijncn aan den voorvleugel-

voorrand lichter, leemgeel gekleurd, wat bij de andere mede

het geval niet is, terwijl de man de plooi aan den binnenrand

der voorvleugels van Uinhrliia mist en zijne achtervleugels aan

de punt en op ader 4 even hoekig zijn als bij lìrìtniiescens.

Dit is vooral bij het eene voorwerp, waar de franje geheel

onbeschadigd is, duidelijk te zien. Ook het wijfje heeft minder

afgeronde achtervleugcls dan dat mijner ümbriiia.

Palpen (even als bij de anderen) aan het eind van lid 1 bijna

hoekig gebroken, verder schuin opgerigt; lid 2 is zoo lang

en half zoo breed als de oogen , 3 bijna zo3 lang als 2 , dun
,

plat (bij Uinliriiia weinig meer dan half zoo lang als 2) , verder

zijn zij buitenwaarts donker aardbruin, met fiju grijsgele spits.

Kop donker aardbruin. Thorax , achterlijf en bovenzijde der

vleugels bruingrijs, naar het achgrauwe trekkende, vooral bij

het donkerste, Javaansche mannetje; bij het wijfje trekt de
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kleiiv liet meest naar het bruine; verder zijn de vlengels eenigs-

zins donker bestoven. Noctuinen-teekening met uitzondering

der tapvlek geheel aanwezig, donkergrijs, doch tiaauw en nevel-

achtig. De niervlek is met twee zeer flaauwe geelwitte stippen

geteekend; de wortelwaarts aard- of roestbruin beschaduwde

golflijn is bleekgeel (bij het wijfje uiterst flaauw) , scherp getand

en heeft bovenaan slechts zeer enkele der blaauwachtig grijswitte

schubben, die bij Unibriita en Mbic'uicla (zie Guenée's afbeelding)

veel overvloediger zijn, Achterrand der vleugels sterk gegolfd

met eene geelachtige, donker afgezette franjelijn, waarvoor, op

ieder adereinde, eene vaalzwarte stip staat. Dit is alles juist

zoo als bij Uinbriiia
,

terwijl bij Bniiìiìcsccìis de vleugelrand

naauwelijks gegolfd is. Achtervleugels wortelwaarts der even

sterk als op de voorvleugels getande golflijn met geheel ver-

vloeide donkere dwarsstrepen. Onderzijde licht aschgrauw met

donkerder lijnen en banden, de achtervleugels sterker geteekend

dan boven, de voorvleugels in de middencel (bij beide sexen)

even als bij Uinbriiia en Bniiincm'HS, met eene langere beharing.

Pooten bij den man geheel en sterk wollig behaard, bij het

wijfje korter en niet op de tarsen ,
wat ook bij Umbrina foem.

het geval is. Achterlijf zonder de kammetjes die Guenée bij

Ilypopiiara beschrijft.

Takalar (mas), Saleyer (foem.), Oost-Java (mas).

70. Brunnescens Snell. nov. sp. PI. 7, f. 4.

Een gave man van 46 mm.

Palpen gekleurd en gevormd als bij de twee voorgaanden
,

maar het eindlid iets langer, daar het lid 2 in lengte nog over-

treft. Voorvleugels, even als bij Umbviiia, ruim zoo spits als

bij Subcinn'cn, daarentegen de achtervleugels even hoekig als

bij laatstgenoemde. Bovenzijde van lijf en vleugels bruin-

achtig, in tint naar dor eikenloof zweemende, helderder dan

bij de anderen
,

een klein weinig naar het olijfkleurige trek-

kende en met veel spaarzamer doch zwarter bestuiving. De

halve en eerste dwarslijnen ontbreken genoegzaam en de ge-

wone vlekken zijn zeer nevelachtig, paarsbruin, doch de nier-

vlek is hier met drie helderwitte stippen geteekend. Golflijn

grijswit, doch slechts door enkele schubben aangeduid, daareu-
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tegen met eene blnauwnchtig paarsbniine beschaduwing , die

dus eene geheel andere kleur heeft dan bij de twee voorgaande

soorten. Achterrand naauw merkbaar gegolfd; op de adereinden

ziet men vaalzwarte, buiten waarts grijswit afgezette stippen.

Franje iets bruiner dan de vleugelgrond
,

wat ook bij de

anderen het geval is.

Achtcrvleugels met door grijswitte schubben afgezette sporen

eener getande en geslingerde zwarte middenlijn; de golflijn en

hare beschaduwing als op de voorvleugels.

Onderzijde vrij helder ascligrauw, overigens bijna gelijk aan

die der andere soorten, doch eenkleuriger ; de booglijn wat

sterker uitgedrukt.

Lokka.

Uit de beschrijving der hier vermelde drie soorten van Mamis

kan worden opgemaakt, hoe naauwkeurig men ook bij exotische

Lepidoptera op alles moet letten. Ik geloof zelfs dat vooral

tusschen de keerkringen , het gewemel van naauwverwante soor-

ten bij de Heteroeera nog veel gi'ooter is dan in de koudere

gewesten. In het oog loopen moet het derhalve dat beschrij-

vingen waarbij men, zooals Walker deed en tot mijn leedwe-

zen ook de overigens zoo ijverige beeren Butler en Moore nog

steeds doen, exotische Lepidoptera met een paar achteloos

daarlieen geworpen woorden zoekt te karakteriseeren
,

geene

waarde hoegenaamd bezitten en dat het buitendien ook niets

dan nieuwe verwarringen en hoofdbreken voor onze nakome-

lingen veroorzaakt , wanneer wij namen , door dergelijke als de

aangehaalde schrijvers gegeven, zonder nieuwe, ophelderende,

duidelijke beschrijvingen en goede afbeeldingen toepassen en

vermelden. Ik wenschte wel dat dit steeds in het oog werd

gehouden en de beide laatstgenoemde beeren liever ter schole

gingen bij mannen als Westwood en Staintou dan bij hunnen

rampzaligen voorganger, natuurlijk zonder de studie der wer-

ken van de Duitsche en andere Lepidopterologen te verwaar-

loozen. Do Amerikanen geven hun in dit opzigt uitmuntende

voorbeelden
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Genus PERICYMA H. S., Led.

(Alainis pars, Gueu.)

71. Ligeüa Gnni., Soci. Ill, p. .5.

Eeu ANijt'je. Lederer's beschrijving der generieke kenmerken

past uitmuntend op deze soort.

Donthain.

Genus CYCLODESGuen.

72. OillüM van der Hoeven, Tijdas, v. Nai. Ges. en Piiijs. 1840, VII,

p. 281, pi. 7, f. 7, li, h. —Guen. iSocl. Ill, p. 27.

Een wijfje.

De oogen zijn naakt, onbewinipcvd, de sclieenen ongedoornd.

Kervuur der voorvleugels gewoon. Acbtervleugels als bij Pmi-

Genus COCYTODESGuen.

73. ('»eralea Guen. Nod. IK, p. 41. — Coerula pi. 13, f. 10. —
? /lyïV<' pol IJ firn ii ha KoUar, in von Hügel's Kasiniiir, p. 477.

Een gaaf en frisch mannetje.

Granulala Guen. komt mij voor eene variëteit van het Avijfje

met bruinere voor- en bleeker geteekende acbtervleugels te zijn.

Zijne afbeelding van ('urnilca stemt niet wel met zijne beschrij-

ving overeen, daar de voorvleugels alleen langs den voorrand

en niet grlwi-l lichtbruin zijn. Verder zijn de lange haren aan

den binnenrand der achtervleugels niet afgebeeld, evenmin als

het geribde
, hoornige , onbeschubde plekje tegen het eind van

den achterlijfsrug. üe afbeelding stelt dus, hoewel Guenée

beweert van deze soort slechts mannen gezien te hebben , een

wijfje voor.

Nervuur als bij Cijclodrs Ommafoem.

liet genus is overigens reeds Aroeger beschreven doorKollar,

in von Hügel's Kashmir onder den naam van Arde
, die dus

ouder is, terwijl ik bet betwijfel of er wel genoegzaam speci-

liek verschil bestaat tusschen Pnlijjirap/ia Koll. en Coeridea Guen.

In de beschrijving van eerstgenoemde vind ik ten minste niets

afwijkeuds.

Lokka.
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Genus ANOPHIA Guen.

74. Olivescens Guen. Noct. III, p. 48.

Een slecht wijfje.

Makassar.

Genus STICTOPTERA Guen.

75. Ciicullioides Guen. Nod. Ill
,

p. 53.

Verscheidene exemplaren.

Deze soort varieert zeer. Ik heb de volgende variëteiten voor mij:

1°, Voorvleugels helder lichtgrijs ("gris de liu// van Guenée);

een gedeelte van den voorrand , van de vleugelpunt en eene

streep, die van het midden van den binnenrand begint, den

staarthoek beslaat en ongeveer tot ader 5 langs den achter-

rand omhoog komt, lichtbruin (CucttllwUles Guen.) = type.

2". Evenzoo , maar het grijs nog lichter en het bruin weinig

meer dan okergeel.

3°. Vuil bleekbruin, de boven beschreven teekening donkerbruin.

4°. Okerkleurig geelwit, verder als 3.

5". Bruingeel, met eene donkerbruine wolk in het midden der

wortellielft, verder als 3.

6°. Roodbruin, de vleugelpunt en eene bruin en grijs gedeelde

streep, als bij den type bruinwit. Hiertoe behooren ook de

op Java door den heer Piepers verzamelde exemplaren.

7°. Het midden der voorvleugels donkergrijs; wortel en achter-

rand bruingeel.

b". Het midden der voorvleugels licht grijsbruin (als dor loof)
;

wortel en achterrand zwartgrijs gevlekt.

9°. Voorvleugels eenkleurig als dor loof , vrij duidelijk geteekend. ')

Kop en midden van den thorax bij 1 , 2 , 4 en 8 roestbruin
,

bij 3, 5, 9 donkerbruin, bij 7 bruingeel, bij 6 geelgrijs.

Onderzijde en achtervleugels bij allen eveneens —zoo als

Guenée die beschrijft. Bij alle exemplaren ziet men —min of

meer duidelijk —aan de vleugelpunt drie donkerbruine langs-

streepjes en , vooral aan den staarthoek , eene in alle cellen (in

1^ tweemaal) gegolfde lichtgele golflijn. Staartpluim bleek oker-

1) Welligt is mijne Süciopfer.i iranseersa Tijfis. XX, p .30, pi. 3, f. 18 Ciu

don tökst wordt bij vergissing f. 16 aangeliaald), eene tiende variëteit, die zich door

eene schuine vuilwitte dwarsitreep onderscheidt.
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geel. Bij den man dezer soort zijn de oogen grooter dan bij

bet wijfje, waar zij weinig breeder zijn dan bet aangezigt, ter-

wijl dit bij den man slecbts lialf zoo breed is als de oogen.

Palpcnlid 1 en 2 te zanien zoo lang als de kop, viermaal zoo

breed als lang, 3 langer dan de helft van 2, rolrond, dun.

Älakassar , Maros , Takalar.

76. MiKTOHiiiiJi Snell. nov. sp. PI. 6, f. 8 en 8«.

Drie gave en frisscbe exemplaren van 42, 43 en 44 rara. vlugt.

Bij beide sexen zijn de oogen grooter dan bij de voorgaande

soort, bij het wijfje zijn zij een derde breeder dan het aange-

zigt, bij den man twee en een half maal; daarentegen zijn de

p.ilpen korter en dunner en de thorax dikker, liet dier heeft,

daar de vleugels even groot zijn als bij CncuHiuidrSj hierdoor

een plomper voorkomen.

Ook van deze soort verschillen de voorwerpen sterk. Bij een

man zijn de palpen wit gevlekt, kop, halskraag en het midden

van den rug geelb)-uin, de schouderdeksels en de voorvleugels

chücolaadbruin. Deze zijn langs den voorrand , om de fijn

zwart gerande niervlek, langs den geheelen aehterrand en op

de franje met vele geelwitte stippen geteekend.

Bij den tweeden man zijn palpen, kop, halskraag en het

midden van den rug geelbruin , de sehouderdeksels en de wor-

telhelft der voorvleugels zwartgrijs met onduidelijke lichtbruine

vlekjes aan den voorrand. De tweede helft is lichtbruin , het

puntvierde en eene streep langs de tweede dwarslijn zwartgrijs.

Deze lijn, de omtrek der niervlek en twee streepjes boven den

staarthoek zwart.

Voorvleugels van het wijfje grijsgeel, donker bestoven en

gewolkt ; twee dwarsstrepen over en voorbij de niervlek en de

vleugelpunt schorsbruin, eene deze snijdende geslingerde streep,

die eerst voor- en dan voorbij de tweede dwarslijn loopt
, is

zwartgrijs.

Aehtervleugels doorschijnend paarswit , de dwarsader en de

ovei-ige aderen
, benevens de aehterrand vaalzwart

, de franje grijs.

Achterlijf gi'ijs met okergele spits en een zwart pluimpje op

den derden ring, de wortel roodachtig (eerste man) zwartgrijs

(tweede) of grijsgeel (wijfje).



00 LEPIDOPTERA TAN CELEBES.

Onderzijde dei- voorvleugels bruingrijs, met eene roodachtig

witte plek in het midden , de achtervleugels als boven , doch

aan den voorrand bleek okergeel. Borst en buik geelachtig;

pooten bruin, lichtgeel gestippeld.

Takalar. Komt ook op Java voor.

77. Anisoptera Snell. uov. sp. PI. 6, f. 9 en 9rt (foem.)

Drie mannen en een wijfje van 36 en 37 mm. vlugt.

Palpen even smal als bij de voorgaande soort en ook sïechts

een vierde langer dan de kop , de oogen daarentegen nog iets

kleiner dan bij Ciiciilllo'uJfs. Thorax zoo dik als bij Macromnia,

het achterlijf ook, maar korter, stomper, geheel zwartgrijs (mas)

of donkergrijs (foem.). Voorvleugels aan den wortel nog niet

half zoo breed als aan den achterrand , die zoo lang is als bij

Cucuììioidcs en Mairomma , doch schuiner.

Palpen, kop, thorax en voorvleugels zijn bij de drie mannen

zeer donker schorsbruin , ten deele zwartgrijs verduisterd en

slechts met sporen van tegen den binnenrand zeer schuine,

fijne , donkerbruine dwarslijnen. Op de plaats der nicrvlek

staat eene geelwitte, onduidelijke stip. Golflijn bruingeel, on-

duidelijk behalve onderaan, waar zij van ader 2 tot 1^, boven

welke zij eindigt, bijna wit is. Van ader 3 tot Ib is zij geheel

ongebogen.

Bij het wijfje zijn de voorvleugels bruingeel; een plekje aan

de vleugclpunt , cene langsstrcep van het midden der vleugel-

wortels naar het einde van ader G en eene onderaan sterkere

beschaduwing langs de wortelzijde der grijsAvitte golflijn zijn

roetzwart. Buitendien is de voorrand grijs bestoven en men

ziet sporen der dwarslijnen en niervlek.

Achtervleugels bij den man zeer donker grijsbruin; in het

midden zijn de cellen doorschijnend paarswit. Bij het wijfje

zijn de vleugels paarswit met grijsbruinen achterrand en ader-

beloop.

Het achterlijf heeft op de eerste ringen kleine roetzwarte

pluimpjes. Onderzijde der vleugels, borst, buik en pooten zeer

donker (mas) of lichter (foem.) grijsbruin, de paarswitte plek

der achtervleugels kleiner dan op de bovenzijde. Pooten naau-

welijks licht gestippeld.
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Pooten, oogen en nervuur zijn bij de drie hier vermelde soor-

ten, zoo als ik dit bij Transrirsa beschreef.

Makassar, Takalar.

Genus ARIOLA Walker.

78. Bryophilina Feld, en Rog. Nov. II, 2, pi. 120, f. 10.

Twee wijfjes.

De oogen zijn naakt, onbewimperd , de palpen, pooten en

nervum- als bij Slicloplcra. Voorhoofd met een spits kuifje,

doch overigens vlak.

Daar de voorwerpen niet gaaf zijn en ik den man niet ken,

kan ik van het genus niet veel zeggen, nrijnpfiilinii is aan het

voorgaande genus verwant.

79. Corticea Snell. nov. sp. PI. 6, f. 10 en lOii.

Eenige exemplaren van beide sexen. 18—20 mm. vlugt.

Dit weinig in het oogloopende diertje huisvest ik voorloopig

bij de voorgaande soort in Walker's genus .Arinla, dat even als

andere genera van dezen schrijver, zoo rekbaar mogelijk is.

De oogen zijn naakt, niet groot, bijna smaller dan het afge-

ronde aangezigt; bijoogen klein. Zaiger opgerold. Palpen schuin

opgerigt, bijna ongebogen , langer dan de kop; lid 2 naar

boven verbreed; 3 kort, stomp, rolrond, bijna in de beschub-

bing van lid 2 verborgen. Sprieten niet lang, bij beide sexen

draadvorraig, het wortellid breeder dan de schaft.

Thorax afgerond-vierkant , beschubd. Achterlijf dik, bij de

mannen weinig slanker, in beide sexen met eene korte staart-

pluim , overigens weinig gewelfd , op den rug met korte pluimpjes.

Thorax en voorvleugels iets olijf kleurig bruingeel, het iets

donkerder wortelveld nog door verscheidene steile, flaauw ge-

golfde zwartbruine dwaislijntjes verduisterd. De eveneens ge-

vormde, doch scherpere en zwarte eerste en tweede dwaislijn

sluiten het middenveld in , waarin men eene flaauwe donkere

schaduwlijn , de zeer fijne bruine zwarte omtrekken der ronde

en nierviek en aan den voorrand eenige fijne bruine schrajycs

ziet. De tweede dwarslijn is in het midden bijna zonder de

gewone bogt.; vóór haar loopt nog eene donkerbruine streep,

die bij sommige exemplaren vrij scherp is; tusschen deze en de
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tweede dwarslijn is de grond dikwijls bleek paarsbruin. Franje-

veld een weinig lichter dan liet wortelvcld, met vlekkige zwarte

sporen der golflijn en zwarte streepjes voor de donkergrijze franje.

Achtervieugels bruingriis, een veegje bij den staarthoek en

de donker gevlekte franje lichtgrijs. Achterlijf mede lichtgrijs;

de pluimpjes zwart; eene beschubbing op den rug (tot twee

derden) zwartgrijs.

Onderzijde der voorvleugels in cel 1« en Ib vuilwit, daar-

boven tot twee derden donkergrijs, dan, even als de geheele

achtervleugels, lichtgrijs met donkere booglijnen. Nervuur der

voorvleugels gewoon , met aanhangcel ; in de achtervleugels

ader 5 even dik als en uit één punt met 3 en 4.

Borst, buik en poolen geclgrijs; deze dun, glad beschubd,

ongedoornd, gewoon gevormd en gespoord.

Maros, Makassar, Bonthain. Komt ook op Java voor.

Genus CREMNODESFeld, en Rog.

80. Macrocera Snell. nov. sp. PI. 7, f. 5 en 5« (mas).

Twee gave mannen en een slecht wijfje van 33—35 mm. vlugt.

Eene zekere overeenkomst met Crcmitodes Lemur Feld, en Rog.

Novara II, 2, pi. 113, fig. 9 (naar de afbeelding) doet mij

de hieronder beschreven Noctuine voorloopig in hetzelfde genus

huisvesten. Het genus is echter, meen ik, nog onbeschreven.

Oogen naakt, onbewimperd , bij den man vrij groot en bijna

twee malen zoo breed als het aangezigt. Bij het wijfje zijn zij

iets kleiner, doch toch nog ruim een derde grooter dan b. v.

bij Aìiìiihipijra Traddjioginis en duidelijk breeder dan het vlakke

aangezigt. Bijoogen kan ik niet onderscheiden; zoo zij aan-

wezig zijn moeten zij diep verborgen liggen. De kop is overi-

gens kort en ingetrokken. Zuiger aanwezig. Palpen half zoo

breed als de oogen, gebogen, zoo lang als de kop; lid 1 en 2

afgeiond, 3 veel smaller, een derde (bij het wijfje ruim) zoo

lang als lid 2, plat knopvormig. Alle leden zijn kort beschubd

even als de kop. Sprieten van den man weinig korter dan de

voorvleugels, dik, draadvorniig; van even boven den wortel tot

ongeveer de helft met korte dunne kamtandjes, overigens zeer

kort bewimperd. Bij het wijfje zijn zij dunner, naakt, doch

bij mijn exemplaar niet volledig.
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Thorax dik
,

gewelfd-vierkant , stomphoekig , besclmbd , zonder

duidelijke pluimpjes. Achterlijf twee en een half maal zoo lang

als de thorax, bij het wijfje dik, bij den man veel slanker en

zelfs den naam van dun verdienende , overigens kegelvormig
,

bij den man met korte staartpluim
,

glad beschubd , zonder

kammetjes op den rug. Vleugels klein , de voorvleugels smal
,

met even langen binnen- en achterrand; de laatste zeer schuin,

flaauw en gelijkmatig gebogen; de voorrand de helft langer,

vlak. Achtervleugels kort en breed, kwartcirkelvormig. Alle

vleugelhoeken afgerond.

De sprieten zijn grijsbruin, de palpen geteckend met zwarte

dwarsstrepen ; hunne grondkleur even als die van kop, lijf,

voor- en achtervleugels met de llaauw gegolfde franje, dof, zeer

donker, paarsachtig grijsbruin. De achtervleugels zijn iets

grauwer, de voorvleugels in en onder de middencel en aan de

vleugelpunt (bij den eenen man op laatstgenoemde plaats echter

zeer weinig) dun lichtgrijs bestoven. Van de eerste en tweede

dwarslijn ziet men slechts flaauwe sporen in donkerder halve-

maanvormige streepjes. Ronde en niervlek roestbruin, de eerste

zeer klein, zwart gekernd; de tweede tusschen twee koolzwarte

streepjes. Golflijn slechts door onzuiver witte stippen op de

aderen aangeduid; tusschen haar en de tweede dwarslijn op

ader 1—5 nog dergelijke.

Achtervleugels op het midden van ader 2 —4 met drie witte

stippen; daarachter een kort, gegolfd afgebroken okergeel lijntje.

Geheele franjelijn met zwartgrijze, bij den eenen man tegen

den staarthoek ten deele geelwit afgezette stippen.

Onderzijde donkergrijs met flaauw paarse tint; twee boog-

lijnen der voorvleugels en drie der achtervleugels nog donker-

der, bijna zwartgrijs, op de laatsten een dik middenpunt vaal-

zwart, een veegje in den staarthoek vuilwit. Nervuur der

voorvleugels gewoon ; de aanhangcel aanwezig ; in de achter-

vleugels 6 en 7, en 3 en 4 uit één punt; 5 even dik, zeer

nabij 3 en 4.

Pooten vrij kort
,

gewoon gevormd en gespoord , ongedoornd
,

bruin ; alle scheenen en dijen en de borst vrij lang donkeigrijs

behaard.

Makassar (een paar); Java (Heckmeyer) ; Sumatra, Atchin
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(Korndörffer). De afbeeUling is naar een Javaansch exemplaar

gemaakt.

Genus OPIIIDERES Boisd.

81. Fiillonica Linn. —Guen. jS'acl. III, p. 111. —Foem. = Pomona

Cram. I, pi. 17, fig. C.

Een man. Ook van deze soort heeft de man het door Guenée

bij Salainiiiia vermelde haarbosje aan de voorzijde van den

wortel der voorpooten.

Bonthain.

82. Illntcnia Linn. —Guen. lYor/. III, p. 113. —Gram. II, pi. 174,

fig. B (mas); III, pi. 2G7 E (foem.)

Een wijfje zonder aanduiding van vangplaats.

83. Salaiiiinia Cram. II, pi. 174, fig. A. —Guen. Noel. Ill, p. 115.

Twee mannen.

De zuiger is bij deze soort eveneens gevormd als die van

Fnlloiiica (zie de vertaling van het stuk van J. Künckel,

'' Comptes rendus de l'Ac. des Sciences de Paris 1875 /' in de

Ami. and .Mar/, of Aal. Hint. 1875, 4 Ser. XVI, p. 372).

Over de palpen dezer soort heeft Guenée het noodige gezegd.

Genus POTAMOPHOKAGuen.

84. Manila Cram. I, pi. 92, fig. A. —Guen. Noci. Ili, p. 123.

Een wijfje. Het is iets kleiner dan mijn Javauusche exem-

plaar en mist de zwarte, bruin gezoomde stip, die bij dit laatste

op de helft van ader 3 der voorvleugels staat.

Takalar.

Genus AGONISTA Rog. en Feld.

[Lycjniodvs Guen.)

85. EiKJoleiica Guériu. —Guen. ISoct. III
,

p. 124.

Een paar.

De man heeft 73, het wijfje 78 mm. vlagt; beiden zijn dus

kleiner dan Guenée opgeeft. Ook komt het wit langs den

binnenrand der achtervleugels slechts weinig voorbij de helft

van cel Ib.

De pooten zijn geheel bleek omberbiuin, behalve de achter-



LKPIDOrTERA VAIC CELEBES. 9'ó

scheenen die eene okergele kleur hebben. Ik betwijfel voorloopig

of deze verschillen van specifieken aard zijn.

Oogen naakt- bijoogen aanwezig; alle schoenen bedoornJ.

Voor de reden der naamsverandering van het genus zie men

Rogenhofer en Felder.

Bonthain.

(Jeuus OXYODESGuen.

86. (ïlytia Cram. IV, pi. 399, fig. G. Guen. Nod. Ill, p. 128.

Een man, bij wien op de onderzijde de binnenrand der voor-

vleugels van af de middencel en ader 3 , die der ach ter vleugels

van af de helft van cel le (behalve juist langs den binnenrand)

geeue bruine bestuiving hebben en dus zuiver okergeel zijn.

Overigens geheel als de door Guenée beschreven type.

Oogen naakt; bijoogen aanwezig; alle scheenen ongedoornd.

Makassar.

Genus SYPNA Guen.

87. Martina Feld, en Rog. Nov. II. 2. pi. 114, fig. 6 (Tarda. ^)

Een man.

Tusschen de aan den wortel eenigszins uiteengebogen aderen

6 en 7 der voorvleugels en dus in cel 6 , aan den wortel , be-

vindt zich een lang, smal onbeschubd groefje.

Oogen naakt; bijoogen aanwezig; alle scheenen ongedoornd.

Tarvia curvilinea Moore Proc. Zool. Soc. of London , 1867,

p. 69, pi. VI, f. 4 schijnt mij toe generiek alleen door de iets

scherpere voorvleugelpunt van Sijpna te verschillen. Omwelke

reden Rogenhofer en Felder hunne soort niet in Si/jma plaatsen

is mij onbekend en ik kan die niet bedenken.

Amparang.

Genus SPEIREDONIA Hbn.

88. Feducia Stoll, pi. 36, fig. 3, p. 160. —Hübn. Zul. fig. 777,

778, p. 38. —Guen. Noci. Ill, p. 171.

Een man die nog iets lichter van grondkleur is dan HUbner's

afbeelding en eene zwarte vlek voor het midden van den ach-

terrand der achtervleugels heeft. Binnen en langs de onderhelft
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der 3-vormige figuur staan op de voorvleugels blaauwwitte

schubben, maar niet zooveel als bij Hübuer.

Stoll zegt dat hij deze soort uit Suriname had. Dit berust

waarschijnlijk op eene dwaling.

Bonthain.

89. Obscura Cramer III, pi. 274, fig. B.

Twee mannen en een wijfje, alleu zeer frisch en een paar

geheel gaaf.

De vlinder is bij Cramer goed afgebeeld, maar mijne exem-

plaren zijn niet zoo donker van grondkleur ; vooral het wijfje.

Oogen naakt, bijoogen aanwezig; de vrij dik behaarde schee-

nen ongedoornd.

Makassar.

Genus ARGIVA Ilübn.

90. Celebensis Hopffer, SlelL Eni. Zeil. 1874, p. 46.

Een paar.

Het wijfje is althans niet altijd „bedeutend kleiner" dan

Ilieroylypliico Drury foem. {llermonia Cram. 174 E), maar bij

mijn paartje even groot; de lichte streep is bij het wijfje niet

sneeuwwit maar bleek okergeel, doch duidelijk gebogen, terwijl

zij bij Ilieroghjphica foem. regt is en veel steiler. Bij den zeer

gaven man zie ik geen spoor van de karakteristieke spiraal-

vormige vlek der voorvleugels. Deze soort schijnt dus te variëereu.

Bonthain (mas); Bantimorong (foem.).

Genus NYCTIPAO Hübn.

91. Creimscularis Linn. —Cram. II, pi. 159, fig. A. —Guen. Nod.

Ill, p. 182. —Hopff. SleU. Eni. Zeit. 1874, p. 47.

Drie exemplaren.

HopfFer's aanmerkingen over de Celebaansche exemplaren

dezer soort zijn slechts ten deele juist, want vooreerst zijn de

door den heer Piepers op Java gevangen exemplaren genoeg-

zaam even groot (92 tot 95 mm.) als die van Celebes (90, 92,

97 mm.), hoewel een Javaansch wijfje van Malang in mijne

collectie slechts 75 mm. haalt , en dan heeft een Javaansch

wijfje minstens evenveel wit in den „Zickzack-band" als de



LEPIDOPTERA YA7( CELEBES. 95

drie Celebanen. Alleen de witte streep aan de buitenzijde van

het grootc oog is bij de Celebanen duidelijk breeder doch niet.

ten volle tweemalen.

Makassar , TJonthain , Maros.

92. Ephespcris Hübn. Verz. —Crepiisciilaris Cram. II, pi. 160 A. —
Gnen. Noci. Ili, p. 183. — Ij'urolaenia Guen. 1. e. p. 184,

pi. 20, fig. 1. —ITopffer, Steli. Eni. Zeit. 1874, p. 47.

Een wijfje van 100 mm. , dat dus grooter is dan Cramer's

afbeelding en ook meer omberbruin , minder roodbruin van

grondkleur. Het komt dus meer met de afbeelding van Loii-

colneiiia Guen. overeen. Niettemin kan ik, daar de teekening

volkomen met Cram. IGO A overeenstemt, aan geen specifiek

verschil gelooven.

93. Nyctiiculis Snell. nov. sp. PI. 7, f. 1.

Twee wijfjes van 90 mm. Het eene vrij gaaf.

Bovenzijde omberbruin, iets lichter dan bij Epiicspcris doch

slechts op de tweede helft der vleugels , en dan nog zeer weinig
,

met eenig bruingeel gemengd. Voor het oog der voorvleugels,

onder de middenader, ziet men twee (jeiicel parallele gegolfde

donkere grauwbruine, dwarslijnen. Het oog wordt gevormd

door een bijna geheel gesloten fijn zwarten kring ,
die alleen

bovenaan open en aan den wortel van ader 2 eenig&zins inge-

drukt is, de eerste helft van het binnenste is bruingeel, bruin

bestoven , onderaan breeder , de tweede helft zwart , onderaan

smaller en daar met twee fijne blaauwe stippen in cel 3 en 4.

De beide kleuren zijn niet scherp begrensd. Eenige blaauwe

schubben vormen ook een fijn lijntje op een gedeelte van den

zwarten kring onder ader 3. Op dit oog volgt eene geslingerde

rij roetzwarte vlekken met eene groote driekante aan den voor-

rand beginnende. Zij zijn nergens scherp begrensd doch franje-

waarts afgezet door eene gegolfde, in alle cellen duidelijke, on-

afgebrokene , vervloeijende vuil bruingele streep. Juist in het

midden tusschen deze streep en den achterrand bevindt zich

eene stomphoekig gebrokeue, geslingerde, bijna onafgebrokene

roetzwarte lijn.

De wortelhelft der achtervleugels vertoont eene slechts éénmaal

gegolfde grauwbruine lijn; dan komt eene weinig donkerder streep
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die tweemaal uitspringt, afgerond in cel 6, met een' tand

in cel 3. Het overige als op de voorvleugels. Franje als de

vleugels.

Onderzijde bruingrauw met eene hoekige boogrij witte vlek-

ken , die wortelwaarts door zwarte zijn afgezet. Voor den ach-

terrand gebogen witte streepjes in alle cellen. Deze teekeningen

zijn allen vervloeijend , nei'gens scherp begrensd zoo als de witte

teekeningen van Crcpuscularis en Ephcsperis.

Bonthain , Saleyer.

Genus SPIUAMA Guen.

94. Retortii Linn. —Gram. III, 274 A (foem. te bruin); II, 116 D
(mas, tegen den achterrand te rood). —Gueu. iYor/. III, p. 196.

—Suffit mosa Guen. 1. c. p. 195.

Vele exemplaren.

Daar ik van Sit /fumosa alleen mannen, van Relorla Gram.

274 A, Guenée, 1. c. alleen wijfjes heb, geloof ik dat Gramer

gelijk heeft door beiden als de sexen van ééne soort te vereenigen.

Overal. Schijnt gemeen.

Genus HYPOPYRAGuen.

95. ? Vespertilio Fabr. —Guen. Ntx't. III, p. 199.

Een wijfje.

Het exemplaar is niet volkomen gaaf en Gueuée's beschrijving

past ook niet geheel, zoodat ik in mijne determinatie niet zeker ga.

De scheenen zijn ongedoornd; de oogen naakt.

Volgens eene aanteekening van den heer Piepers heeft deze

vlinder zittende bijzonder veel overeenkomst met een paar dorre

bladeren.

AUoe.

Genus HAMODESGuen.

96. Hebraïca Snell. nov. sp. PI. 7, f. 6 en 6«.

Een man van 61 mm. De sprieten ontbreken op een stompje

na; overigens is het voorwerp gaaf.

Naar Guenée's beschrijving der palpen geloof ik dat deze

soort in het genus Hamodes behoort; ook de vleugelvorm stemt

met dien der andere soorten overeen. Daarentegen zijn de



PI. 4.

V^YiSif

O a.
10.

Lopidoptera vaii Colelies.



ri. ô.

la

:î^

Lepicloptera vaa Celebes
A J.W. fee st sculps.



PI. G.

a

,1' !. r

y

Lepidoptera van Celebes

,

A J V/.fec el sculps



IBPIDOPTEUA. VA^ CBLlìBES, 97

pooten meer behaard , en wat de kleur aangaat onderscheidt

deze vlinder zich, even als Crcbcrrima Snell. '), van de beide

soorten van Guenée door de bruinachtig leemgele bovenzijde.

De palpen zijn inderdaad zeer vreemd gevormd, lepelvormig,

binnenwaarts hol , buitenwaarts bol , dik
, kussenachtig beschubd

met vrij groot wortellid, driemaal zoo lang, afgerond-driekant

middenlid en uiterst klein eindlid. Zij zijn in het geheel ruim

tweemalen zoo lang als de kop, dik behaard, de binnenzijde

en het eerste derde der buitenzijde van lid 2 grijsgeel, verder

is lid 2 donkerbruin, lid 1 zwartbruin. Digt tegen den kop

staat op het laatste nog een spits bruin haarbosje (zie fig. 6 a).

Sprieten, naar het overbijfsel te oordeeleu, draadvormig, kort

behaard, grijsgeel. Schouderdeksels vrij lang, met schubben

bekleed, even als de rug en de thorax bruinachtig leemgeel als

de grond der voorvleugels. Over deze loopen twee breede,

steile , donker grauwbruine dwarsstrepen , die binnenwaarts ver-

vloeijen, buitenwaarts iets hol zijn en vrij scherp begrensd.

Achter de tweede loopt eene mede iets holgebogen roestbruine

lijn en daarachter ziet men bij de vlcugelpunt en den staart-

hoek sporen eener zwartgrijze golflijn. Voor de iets rosser franje

dikke zwarte stippen. Voor de helft van cel la ziet men een

dik, koolzwart teeken, bijna als eene Hebreeuwsche Nun.

Achtervleugels en lijf iets grauwer dan de voorvleugels; op

de eersten eene wortelwaarts verstoven grauwbruine regte mid-

denstreep en zulk eene bestuiving bij de punt.

Onderzijde der vleugels ongeteekend , eeukleurig bruingrijs
,

dik behaard, met zijdeglans. Borst en voordijen donkerbruin,

het overige der pooten en de buik leemgeel. Dijen
, scheenen-

rug en eerste tarsenlid met leemgele beharing. Pooten met on-

gedoornde
,

gewoon gespoorde scheenen.

Ader 8 der achtervleugels loopt tot de helft parallel met

doch verwijderd van de middencel en wendt zich dan eerst

naar den voorrand. Overigens is de nervuur als bij de verwante

quadrifide Noctuinen.

Balangnipa.

l) Door eene schrijffout staat in het Tijds^ voor Ent. XX , p, 33 Crebrernma.

7
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Genus HULODESGuen.

97. Caranea Cram. 269 FF. —Guen. Nod. Ill, p. 208.

Verscheidene exemplaren. Schijnt gemeen.

Het wijfje heeft in cel la der voorvleugels eene zwarte vlek,

die bij mijne Javaansche wijfjes ontbreekt. Scheenen ongedoorud.

In de nervuur is niets afwijkends.

Takalar, Maros.

98. ? Pahimba Guen. Nod. Ill, p. 211.

Een wijfje.

Mijne determinatie is niet geheel zeker , daar ik den man
,

dien Guenée alleen beschrijft, niet ken.

Bonthain.

Genus LAGOPTERAGuen.

99. Magica Hübn. Zutr. fig. 535, 536. - Guen. Nod. Ill, p. 225.

Een wijfje, tot Guenée's type behoorende. Het door den

heer Piepers op Java gevangen wijfje behoort tot de variëteit B.

Makassar.

Genus PSEUDOPHIALederer.

100. Pygospila Snell. nov. sp. PI. 8, f. 1.

Een wijfje van 60 mm. vlugt.

Hoewel het eenige exemplaar dezer soort niet geheel gaaf is
,

komt zg mij voor zeer kenbaar te zijn.

Deze vlinder is eene echte Psetidopliia Led., geheel gebouwd

als Tirrhaoa en daaraan na verwant. Palpen grijsbruin; sprie-

ten donkerbruin, aan den wortel op den rug bruinwit. Voor-

hoofdskuifje van onderen donkerbruin, bovenop licht okerbruin,

beide kleuren door een bruinwit randje gescheiden. Thorax

okerbruin, de wortel en voorrand der voorvleugels donker oker-

geel, vervloeijende in het okerbruin van het overige, dat in het

midden kaneelbruin is gewolkt en met enkele zwarte schubben

bestrooid. Van de eerste en tweede dwarslijn is niets te zien,

van de golflijn slechts sporen en enkele lichtgrijze kapjes, waar-

van de bovenste gevuld is met eene koolzwarte stip. De

staarthoek is lichtgrijs met een zwart halfmaantje. Ronde vlek
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eene scherp zwart gerande lichtgrijze stip. Niervlek boon-

vormig
,

paarsgrijs , een middenlïjntje en de omtrek zwart.

Achtervleugels en lijf levendig okergeel; eene breede veeg

voor de bovenhelft van den achterrand der eersten zwartbruin,

eene groote vlek voor de spits van het laatste bijna zwart.

Onderzijde der vleugels , borst , buik en dijen okergeel ; de

eersten tegen de punt met eenige bruine schubben bestrooid
,

verder ongeteekend; de scheenen en tarsen bruingrijs.

Makassar.

Genus OPiïISMA Guen.

101. Peropaca Hübn. (Geyer) Znfr. fig. 541 , 542. —Lnclahilis Guen.

Noci. Ill, p. 241.

Twee wijfjes.

Ge3'er zegt dat zijn voorwerp van Monte- Video afkomstig

was. Ik geloof dat dit even onjuist is als dezelfde opgave

omtrent Crino Sommcri Hübn. Exot., die door Butler als Tnno-

If'pis rcmicnuêa in de Àiiìials and Mag. of Nal. Ilist. 1872 op

nieuw is beschreven en afgebeeld. ^)

De middenscheenen zijn bij Peropaca bedoornd , doch voor

zoover ik zien kan
, de lang en dik behaarde achterscheenen

niet.

„Pop blaauwachtig berijpt , opgehangen aan den staart onder

een tak van den Bedara {Ziziplius jiijiiba L.) " (Piepers).

102. Rectillnea Snell., Tijds. v. Ent. XX, p. 35, pi. 2, fig. 16.

Een wijfje.

Makassar.

1) Over deze fout is Butler in het Entont Monthly Magazine en de Ann. and

Mag. of Nat. hist, door Ritsema naar eisch tere2;tgezet , doch de hieruit ontstane

strijd nam een te scherp icarakter aan en daarom maakte de Redactie van het

Monthhj Mag. er een eind aan alvorens Butler zijn ous^elijk erkende.

Ik kan thans in deze zaak het laatste woord spreken , dat niet gunstig voor den

heer Butler luidt , want dat Crino Somtneri inderdaad een Tavaansch insect is wordt

bevestigd door eene aanteekening, die wijlen de heer Sommer te Altona, naar wiens

collectie het dier is afgebeeld , bij de plaat in zijn exemplaar van Hübner"» Ej-oì.

üchmeit. heeft gelegd en waarop het ware vaderland uitdrukkelijk wordt vermeld.

Zulks is mij medegedeeld door den heer G. Semper te Altona, in wiens bezit zich het

bedoelde boekwerk met de aanteekening thans bevindt
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Genus ACHAEA Hübn.

103. Mercatoria Fabr. —Guen. Nod. Ill, p. 246.

Melicerte Cram. 323 E en D.

Een exemplaar van den type , zoo als Guenée hem beschrijft
;

een tweede met bijna leemgele, sterk geteekende voorvleugels;

twee anderen bijna ougeteekend , doch gekleurd als bij den type.

Alle scheenen zijn bij den man dik behaard, de midden- en

achterscheenen van het wijfje gedoomd.

Maros.

104. Melicerta Drury. —Cram. 62 C, D, 323 C. —Guen. Nod. Ill,

p. 247. —Semper, Verh. Zool.-Bol. Ges. 1867, p. 702, pi. 23,

fig. 5a en b (rups en pop).

Drie slechte exemplaren.

De aan die van onze Pseudophia lunaris herinnerende rups

leeft volgens Semper op lücinns comtnunis.

Bonthain ; Djeneponto.

105. Ambideiis Feld, en Rog. Nov. II. 2, pi. 116, fig. 9 (gen. Meli-

potes Hübn., Feld, en Rog.)

Drie exemplaren (mannen).

Na verwant aan Cij Ilaria Cram. 251 C, D en wel met deze in één

genus te plaatsen , dat zich door stompere , smallere voorvleugels

en andere palpen (met breeder midden- en dikker eindlid) van

de beide voorgaande soorten onderscheidt. De scheenen zijn min-

der dik behaard, die der midden- en achterpooten onbedoornd.

Nervuur gewoon ; oogen naakt : sprieten draadvormig.

Een exemplaar heeft aan vleugelpunt en binnenrand der

voorvleugels lichtblaauwe beschubbing, het tweede alleen op

de laatstgenoemde plaats, het derde nergens. Het eerste is zeer

donkerbruin, de beide anderen meer houtbruin.

Anelka Rog. en Feld. 1. c. fig. 10 is misschien eene variëteit

van Ambideiis.

Maros , Takalar , Makassar.

Genus NAXIA Guen.

106. Lageos Guen. Nod. Ill, p. 256.

Twee mannen en een wijfje. Lichter gekleurd dan mijn Ja-

vaansch exemplaar.
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In het Tì'jdsch. voor Etil. XX, p. 37 staat, dat deze soort

en Naxia absenlimacula Guen. tot het genus Ophiusa Lederer

behooren. Dit moet zijn Grammodes Lederer NocL p. 199.

Lederer heeft geen genus Opliiusa.

Bij één in 1878 ontvangen Javaansch wijfje is de paarse

dwarsstreep , die over het midden der voorvleugels loopt , wor-

telwaarts duidelijk gegolfd, bij mijne overige exemplaren bijna

regt afgesneden , slechts met sporen van golvingen.

Makassar, Bonthain.

Genus CALESIA Guen.

107. Simplex Snell. nov. sp. PI. 8, f. 2 en 2a.

Twee gave wijfjes van 35 en 42 mm. vlugt.

Onderscheidt zich door geheel ongeteekende voorvleugels en

geheel grijs achterlijf.

Palpen vurig oranje. Kop bij het kleine exemplaar vurig

oranje, bij het afgebeelde groote grijs, slechts met eenige oranje

schubben op het aangezigt. Halskraag onderaan met een paar

oranje schubben, overigens als de draadvormige sprieten, de

thorax, bovenzijde van het achterlijf en van de vleugels een-

kleurig zeer donkergrijs bij het groote voorwerp , iets lichter

bij het kleine. Onderzijde iets lichter dan boven, aan de vleu-

gelwortels een weinig helderder en met enkele grijsgele haren
;

bij het kleine exemplaar ziet men enkele witgrijze schubben.

Buik nog iets Uchter dan de vleugels, vooral bij het kleine

voorwerp en daar weinig meer dan geelgrijs. Borst in het

midden oranje , op zijde meer grijs. Pooten meerendeels afge-

broken. Bij het groote exemplaar is slechts één voorpoot over

en aan dezen de buitenzijde der dijen en scheenen oranje, het

overige donkergrijs. Bij het kleine exemplaar ontbreken de

voorpooten; de overigen zijn op de buitenzijde der kort en grof

behaarde scheenen oranje, op de geheele binnenzijde grijsgeel
,

overigens donkergrijs.

Bantimorong (klein ex.) , Bonthain (het groote).

Genus HYPAETRAGuen.

108. Falcata Feld, en Rog. Nov. IL 2, pi. 115, fig. 8 (HulodesF)
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Een zeer gave en frissche man. ')

De aangehaalde auteurs vragen of deze soort geene Hulodes

is. Ofschoon de achtertarsen behaard zijn, komt het mij om

den vorm van sprieten
,

palpen en pooten beter voor deze soort

in het genus Hypaetra te plaatsen.

Makassar.

Genus ATHYRMAHübn.

109. Bubo Hübn. (Geyer) Zutr. fig. 633, 634, pag. 13. — Guen.

NocL III, p. 263.

Een gave en frissche man, doch slechts met een gedeelte

der sprieten. Het bovenste gedeelte van den wortelband en de

beide vlekjes aan het midden van den voorrand der voorvleugels

zijn niet zwart, maar donkerbruin en dan heeft de franje der

achtervleugels twee witte vlekjes bij de vleugelpunt en is

aan den staarthoek, onder een vuilwit veegje op den vleugel,

mede wit. Overigens komt alles met Hübner overeen. Ik zie

nergens doornen aan de dikbehaarde scheenen.

Maros.

Genus OPHIUSA Ochsenh., Guen.

110. SiiiilIIima Guen. Nod. Ill, p. 266.

Een paar.

Behoort tot het genus Grammodes Lederer.

Makassar , Maros.

111. Joviana Cram. IV, pi. 399 B (non Guenée). — Mijops Guen.

Nod. Ili, p. 265.

Drie wijfjes.

1) Ue heer Piepers heeft ook een afgcvlogen man op Java gevangen en ook nog

een gave man eener onbeschreven soort, die ik vroeger niet generiek kon deterniineeren.

Griseomacalata Snell. nov. sp. 59 mm. vingt.

l'alpen geheel roetzwart, binnenwaarts bruin, het eindlid korter dau de helft van

lid 2. Sprieten gebaard, het pnntderde met stompe zaagtanden. Kop, thorai en

voorvleugels iets paarsachtig donkerbruin, de laatsteu met enkele lichtgrijze schubben

en een paar grijswitte .stippen op de plaats der eerste dwarslijn , eene roestgele stip

op die der niervlek, eene gebogene rij grijswitte op de plaats der tweede dwarslijn,

doch die op ader 2 ophoudt, juist bij eene niervormige lichtgrijze, donkerbruin

gerande vlek , die op het midden van ader 2 staat. Achtervleugels donker grijsbruin

met eene boogrij grijswitte stippen van den binnenrand tot ader 5. Onderzijde
,

borst , buik en pooten roetzwart , de tarten met grijswitte stippen.
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Cramer's figuur stelt een exemplaar voor zonder zwarte stip-

pen achter de tweede dwarslijn [Myops var. Afjinis Guen.); zij

is een weinig somber gekleurd, maar overigens zeer goed en

past volkomen op mijne exemplaren. —Genus Grammodes Led.

Maros, Bonthain.

112. Guenei Snell. nov. sp. —Joviana Guen. Noci. UI, p. 269.

Een zeer gaaf en frisch wijfje.

Guenée beschrijft deze soort zeer goed, doch dwaalt met haar

voor Joviana Cramer te houden. —Genus Gramniodcs Led.

113. Stuposa F. —Guen. NocL III, p. 271. —Achatina Cram. 273 E.

Een gaaf paar.

Genns Grammodes Led.

Makassar , Balangnipa.

114. Analis Guen. Noct. III, p. 271.

Twee mannen en een wijfje; allen gaaf.

Genus Grammodes Led. —Is zeer na verwant aan Ac/iatina

Cram. 288, A, hetgeen Guenée niet opmerkt. Ik zie alleen

• verschil in de grootte en in de tweede dwarslijn, die in cel 3

nog eenen tand heeft.

116. Falvotaeuia Guen. Noci. Ill, p. 272.

Een man. —Genus Grammodes Led.

De vangplaats is niet nader aangeduid.

Genus GRAMMODESGuenée.

116. Ammonia Cram. III. pi. 250 D. —Guen. Noci. Ill, p. 278.

Eenige exemplaren.

Behoort tot het genus Lrucanüis Led.

Makassar, Maros, Balangnipa, Takalar.

117. Mygdoii Cram. II, pi. 1.56, fig. G.— Guen. Noct. Ill, p.278.—

Snell. Tijds. v. Ent. XX, p. 37, n°. 102.

Een wijfje.

Bonthain.

118. Oculata Snell. nov. spec. PI. 8, f. 6.

Een vrij gaaf wijfje van 29 mm. vlugt.
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Kop, palpen, sprieten en thorax donker grijsbruin, iets glanzig;

evenzoo de wortel der overigens bijna zwartbruine voorvleugels.

Deze met eene ovale koolzwarte vlek in cel Ib boven den bin-

nenrandslioek en twee witte dwarsstrepen , waarvan de tweede

op ader 3 scherp gebroken is en de helft dunner wordt. De

eerste dwarsstreep loopt schuin van een derde des voorrands

naar drie vijfden van den binnenrand, is ongebogen en overal

één mm. breed. De tweede begint op twee derden des voorrands
,

is iets smaller, loopt tot even voorbij de helft van ader 3

parallel met de eerste, verandert
,

als boven gezegd, dan van rigting

om parallel met den achterrand te loopen en eindigt, onderaan

iets gebogen , nabij de eerste , die aan den binnenrand eenige

roestbruine schubben heeft. De ovale zwarte vlek staat op

bleekeren, met okergeel gemengden grond en heeft een fijn wit

bovenrandje. Franje wit, doch onder ader 6 tusschen eene

grijsbruine deelingslijn en den wortel okergeel.

Achtervleugels iets lichter en grauwer, met eene steile, iets

gebogen en onderaan smallere witte dwarsstreep op een derde;

franje wit met zwartgrijze vlekken in cel 3—4 en aan de

punt; onder ader 2 als die der voorvleugels. Achterlijf iets

bruiner dan de achtervleugels.

Onderzijde gekleurd als de bovenzijde der achtervleugels
,

ge-

teekend als boven, doch minder scherp en de voorvleugels tot

aan de eerste dwarsstreep, de achtervleugels tot aan de door

twee donkere lijnen afgezette dwarsstreep witgrijs.

Borst, buik en gladbeschubde pooten lichtgrijs, de midden-

scheenen bedoornd.

Genus Lcucanilis Lederer, doch de voorvleugels vrij spits.

Saleyer.

119. Bisiniiata Snell. nov. sp. PI. 8, f. 3.

Vijf wijfjes van 29—30 mm. vlugt, waarbij gave.

Palpen , kop en sprieten bruingrijs. Thorax zeer donker

kotfijbruin, bij een exemplaar duidelijk paarsachtig, in het

midden lichter. Voorvleugels bruingrijs of paarsgrijs, doch

voor het grootste gedeelte beslagen door eene zeer donker flu-

weelachtig koffij- of paarsbruine vlek, die zich tot den binnen-

rand uitstrekt, den donkerder bruingrijzen vleugelwortel en den



LErlDOPTEEA VJSN CELEBES. 105

voorrancl vervloeijend vrijlaat en franjewaarts op ongeveer twee

derden zeer scherp is begrensd door eene fijne , aan ader 7 be-

ginnende, even onder ader 6 scherphoekig , in cel l/> afgerond

uitspringende geelwitte lijn
; op een derde van den vleugel wordt

deze vlek door eene bleekgele, schuine, hare randen niet ge-

heel bereikende streep van | —1 mm. breed gedeeld. Achter-

rand iets donkerder bestoven ; vleugelpunt gedeeld door een

donkerbruin vlekje , dat wortelwaarts vervloeit en franjewaarts

zeer scherp fijn geel is begrensd.

Franje als de vleugels, grootendeels zwartgrijs bestoven.

Achtervleugels donker bruingrijs met een aschgrauw veegje

in den staarthoek. Franje als de vleugel, in cel 4—5 en aan

den staarthoek aschgrauw.

Onderzijde bruingrijs, iets roodachtig, ongeteekend; de bin-

nenrandshelft der achtervleugels een weinig lichter ,
overeenko-

mende met de kleur van de borst, den buik en de gladbe-

schubde pooten. Middenscheenen bedoornd.

Genus Leu ca uil is Lederer.

Makassar, ISaleyer, Takalar.

Genus TRIGONODESGuen.

120. Cepltise Gram. Ill, pi. 227, fig. C. —Guen. Noci. Ill, p. 282.

Drie mannen. Het wijfje dezer soort ken ik niet ,
welligt is

het Maxima Gn.

Maros , Takalar.

121. Maxima Guen. Noci. Ill, p. 282.

Vier wijfjes.

Welligt het wijfje van Ccphiso.

Bij de Celebaansche voorwerpen , zoowel van Maxima als van

Ccpliise, is niet alleen de achterrand, maar ook de wortel der

achtervleugels grauw bestoven, de bleek okergele grondkleur

als een beiderzijds vrij scherp begrensden middenband vrij

latende, terwijl bij de Javaansche exemplaren de achtervleugels

tot aan de getande donkere streep voor den achterrand zuiver

en levendig okergeel zijn.
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122. llyppasia Cram. Ill, pi. 250 E. —Guen. Nod. Ill, p. 283. —
Deliaiia StoU. pi. 36, fig. 4.

Drie wijfjes.

Bij deze soort zijn de beide sexen eveneens geteekend.

Bonthain, Makassar.

Genus REMIGIA Guen.

(Zie Snellen, Tijds. v. Ent. XV, p. 62).

123. Frugalis Fabr. —Guen. Nod. Ill, p. 314. —Lijcopoäia Hbn.,

Zìitr. fig. H97, 898. var.? = Alipes Feld, en Rog. Nov. II, 2

pi. 117, fig. 12.

Eenige exemplaren.

Bij geen mijner exemplaren is op de onderzijde der voorvleugels

onder den voorrand zulk eene scherpe lichtere, leemgele streep

te zien, zoo als op Hübner's afbeelding; de grond is bij hen

slechts een weinig geelachtig.

Takalar, Bonthain.

124. Archesia Gram. III, pi. 273 F, G (foem.) —Guen. Noet. III,

p. 318. —Virlna Cram. Ill, pi. 273 H.

Eenige exemplaren, die in kleur tusschen Ardtcsia en Virbia

het midden houden.

Saleyer
, Maros , Bonthain , Lokka.

125. Xylomiges Snell. nov. sp. PI. 8, f. 7.

Twee gave mannen van 40 mm. vlugt.

De pooten zijn even sterk behaard als bij FnigaUs Fabr. mas

en dus de achterpooten tot aan het eind der tarsen, terwijl bij

Ardifsia mas de achtertarsen geene beharing hebben; de ner-

vuur, oogen en sprieten zijn eveneens als bij deze beide soorten.

Daarentegen is het dunne eindlid der palpen even lang als lid

2 en steekt dus geheel boven den kop uit. Bij de beide genoemde

soorten is het naauwelijks half zoo lang als lid 2, welk laatste,

even als bij Xijlomifirs, tot boven aan het voorhoofd reikt. Verder

zijn de vleugels smaller, de voorvleugels stomper, de geheele achter-

rand sterker gegolfd, de onderzijde zonder de dikke beharing,

die men bij de mannen der beide genoemde soorten vindt ; voorts

heeft het achterlijf twee kleine bruine pluimpjes op ring 1 en 2.

Palpen donkerbruin; de geheele binnenzijde en de spits van
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lid 3 grijsgeel. Sprieten grijsbruin. Kop, thorax en voorvleugels

met franje donker en licht houtbruin gemengd, met enkele

zwarte schubben bestoven. Het aderbeloop, maar vooral ader

3, 4, 6 en 7, zijn paarsachtig zwartbruin beschubd; cel 3 ook

bijna geheel. Van de tweede dwarslijn ziet men een gedeelte

tusschen den voorrand en ader 4; het is drievoudig getand

en bijna zwart. Overigens vindt men van de gewone teekening

slechts sporen. Franjelijn fijn bruingeel, in iedere cel met eene

okergele, zwart afgezette stip.

Achterlijf donkergrijs; de achtervleugels en onderzijde bruin-

grijs; de vleugels ongeteekend tegen den wortel lichter, de

franje der achtervleugels in cel Ic , 5 en 6 geelwit.

Celebes (zonder aanduiding van vangplaats) , Java. Beide

exemplaren door den heer Piepers gevangen.

Genus FELINIA Guen.

126. Spissa Guen. Noci. Ill, p. 322. —Spissala Errata p. 400.

Twee paren.

De voorwerpen zijn eenigszins afgevlogen, hetgeen mij belet

eene afbeelding te geven van deze soort, waarvan er nog

geene bestaat.

De sprieten zijn bij beide sexen vrij dun, draadvormig; de

oogen naakt, onbewimperd; de bijoogen aanwezig en de grof

en vrij lang behaarde vrouwelijke scheenen onbedoornd. Hals-

kraag bruinachtig , donkerder dan de kop.

Balangnipa , Makassar.

Genus ZETHES Ramb. , Led.

127. Soiidaiciis Snell. Tijils. v. Ent. XX, p. 38, pi. 2, fig. 17.

Een gaaf wijfje.

Maros.

Genus FOCILLA Guen.

128. Sita Felder en Rog. Novara, II , 2 ,
pi. 120, fig. 40.

Drie wijfjes.

Guenée's generieke kenmerken passen goed. Oogen naakt
,

onbewimperd, bijoogen aanwezig, ook de aanhangcel der voor-
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vleugels. Nervuur der achter vleugels de gewone der quadrifide

Noctuinen. Scheenen ongedoornd.

Makassar.

Genus LACERA Guen.

129. Alope Cram. Ill, pi. 286, fig. E, F (foem.) - Capella Guen.

Noci, m, p. 336, pi. 24, fig. 13 (mas).

Vier wijfjes.

Guenée's afbeelding is te bont en ook overigens weinig beter

dan die van Cramer , welker grondkleur echter vrij juist is, maar

de buik is bij mijne ex. geelachtig en niet lichtpaars. De

laatste dwaalt wel iu de opgave van het vaderland (Suriname).

In de palpen zie ik niets vreemds. Zij zijn opgerigt; lid 2

is half zoo breed als de middelmatig groote. naakte oogen en

komt tot boven aan den kop: het viij platte eindlid is ruim

half zoo breed en lang als lid 2. De scheenen zijn grof be-

haard, ongedoornd; de nervuur als bij Focilla Sila, die iets

grootere, spitsere palpen en aan den achterrand der achter-

vleugels alleen op ader 4 een grootereu tand heeft, terwijl

bij Alopi' twee tanden meer uitsteken (op ader 4 en 6).

Takalar, Makassar, Bonthain.

Genus AMPHIGONIA Guen.

130. Hepatizims Guen. Noii. III, p. 338, pi. 24, fig. 12 (mas). —
pi. 8 , fig. 4^ (kop met palpen).

Een zeer gaaf en frisch wijfje. Het is iets donkerder van

tint dan de man, naar de afbeelding te oordeelen.

Guenée beschrijft de palpen niet. Iloe zij bij den mij in

natura onbekenden man zijn, weet ik niet, doch bij het wijfje

hebben zij eene zeer zonderlinge gedaante. Lid 1 en 2 zijn

schraal half zoo breed als de oogen en liggen, sterk gebogen,

digt tegen den kop aan. Overigens zijn zij glad beschubd;

lid 2 heeft bovenaan eenige haartjes , waaruit het Iioviz-ùnlalc
,

iets gebogene eindlid te voorschijn komt (zie afb.). Overigens

zijn de oogen naakt, de bijoogen aanwezig, de plat, breed en

iets grof behaarde scheenen ongedoornd, de nervuur als bij de

beide voorgaande soorten.

Makassar.
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Genus THERMESIA Hübn.

131. Puibriciiiis Boisd. {Op/iiusa) Faune ile MmUu/. p. 106, pi. 16,

%. 1. —Idem var. A Guen. Nod. Ili, p. ;^56.

Varietas: = Rtibricaihs Guen. 1. e. (type).

Een paar dat tot Guenée's type behoort, maar waarvan het

wijfje van de eigenlijke O. riibnrans Boisd. door roodachtig

okergele bovenzijde verschilt.

De draadvorraige sprieten zijn bij den man bewimperd; de

smalle gladbeschubde palpen zijn anderhalfmaal zoo lang als de

kop en hebben een stomp gepunt eindlid. Oogen naakt, onbe-

wimperd. Bijoogen aanwezig. Voorhoofd met een kort, spits

kuifje. Pooten lang, dun, glad behaard, gewoon gevormd,

ongedoornd. Nervuur als bij de voorgaande soorten. Voorrand

der achtervleugels aan den wortel met eene kleine verbreeding.

Saleyer, Balangnipa.

Genus SELENIS Guen.

Sectio II.

132. Crinipes Snell. nov. sp. PI. 8, f. 4 en Aa.

Twee gave en frissche mannen van 32 en 33 mm. vlugt.

De overeenkomst in teekening met Sclcnis Suero Cramer doet

mij deze soort in het genus Scleids plaatsen en wel in de tweede

afdeeling wegens de dikbehaarde scheenen; de tarsen zijn echter

glad beschubd.

Palpen half zoo breed als de naakte oogen, gebogen, glad

beschubd
,

lid 2 iets boven den kop uitstekende
, 3 kort en stomp

(fig. 4a). Zij zijn binnen waarts en aan de spits bruingrijs
,

overigens roetzwart. Een klein voorhoofdskuifje is grijsbruin,

even als de tot twee derden kort gebaarde, verder gekerfde

sprieten, die drie vierden zoo lang als de voorvleugels zijn.

Schedel, halskraag en voorhelft van den rug roetzwart, de

achterhelft paarsgrijs. Het wortel vijfde der voorvleugels is mede

paarsgrijs, franjewaarts door een schuin, goudgeel lijntje

begrensd en gaat over in de paarsgrijze voorrandsstreep , die

tot de helft van den vleugel, bij drie gele stippen reikt en

dan vervloeit. Onmiddellijk achter het schuine gele lijntje en

onder de voorrandsstreep is de grond roetzwart, doch deze
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kleur vervloeit
, ongeveer op de helft van den vleugel , in het

zijdeglanzige, donkere bruingrijs dat het achterrandsgedeelte

en de franje kleurt.

Tegen den voorrand ziet men een spoor der golflijn in eenige

gele, zwart beschaduwde stippen. Franjelijn met zwartgrijze

streepjes.

Achterlijf en achtervleugels eflfen donker bruingrijs
, een weinig

lichter dan de tweede helft der voorvleugels
5 staartpluim geel-

achtig; franje iets bleeker dan de vleugel.

Onderzijde der vleugels en buik eenkleurig zeer donker grijs-

bruin.

Voorborst roetzwart behaard, de pooten met hunne lange

beharing een weinig lichter, de middentarsen okergeel.

Nervuur der voorvleugels normaal. In de achtervleugels loopt

ader 8 in den beginne parallel met den voorrand der midden -

cel; ader 5 is even dik als 3 en 4, doch ontspringt uit een

vierde der dwarsader en is aan den wortel gebogen.

Bonthain, Maros.

Genus CAPNODESGuen.

133. Macrocera Snell. nov. sp. PI. 8, f. 8 en Sa.

Twee gave en frissche mannen van 38 en 40 mm. vlugt.

De plaatsing in dit genus is in alle opzigten voorloopig en

geschiedt alleen om de mij ongeraden voorkomende vorming

van een nieuw geslacht te vermijden.

Oogen naakt, onbewimperd ; bijoogen aanwezig. Sprieten

20—21 mm. lang, even lang als de voorrand der voorvleugels,

tot aan de spits kort gebaard, donker bruingeel, doch de schaft

op den rug tegen den wortel verdonkerende en koffijbruin, even

als de halskraag, de kop, het eindlid en de buitenzijde van

lid 2 der palpen. Dit laatste is aan de binnenzijde donker

okergeel en de palpen overigens gebogen, glad beschubd; lid 2

is ovaal, een derde smaller dan de oogen en steekt een weinig

boven den kop uit; 3 is ruim half zoo lang als 2, mesvormig,

iets gebogen.

Thorax en achterlijf glad beschubd, paarsachtig donkerbruin

giijs als de bovenzijde der voor- en achtervleugels met franje.
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Deze vertoonen eene gegolfde bruine eerste dwarslijn, eene

driekante, bijna roetzwarte vlek op de plaats der niervlek,

welke bij het kleinere exemplaar bedekt wordt door de zeer

breede en roetzwarte schaduwstreep, die bij liet grootere (afge-

beelde) slechts flaauw is. Van de tweede getande dwarslijn

zijn slechts sporen te zien , doch ongeveer 3 mm. van den

achterrand loopt over voor- en achtervleugels eene geslingerde

rij donkerbruine, okergeel afgezette stippen, die tegen den

binnenrand steeds tot eene flaauwe streep ineenvloeijen. Franje-

lijn met bruine streepjes. Staartpluim geelachtig.

Onderzijde der voorvleugels donker bruingrijs, ongeteekend,

langs den voorrand iets geelachtig. Achtervleugels een weinig

bruiner
,

met eene flaauw gebogen donkere dwarslijn bij den

wortel, eene sterker gebogene en buitendien getande middenlijn

en bleek okergele stippen op de aderen. Borst en buik donker

geelgrijs.

Pooten lang, de dijon en de ongedoornde scheenen behaard,

doch niet dik, buitenwaarts donkerbruin, binnenwaarts bleek

okergeel; de sporen lang, bruin, ieder met gele stippen. Tarsen

binnenwaarts okergeel, buitenwaarts bruin, geel gestippeld.

Nervuur normaal; ader o der achtervleugels even dik als en

uit één punt met 3 en 4.

Makassar.

134. Arabescalis Snell. nov. sp. PI. 8, f. 5 en 5a (mas).

Een paar; de iets afgevlogen man 35 mm., het gave wijfje

31 mm. vingt.

Sprieten bij den man niet volledig, kort en fijn gebaard;

die van het wijfje twee derden zoo lang als de voorvleugels,

draadvormig. Palpen van den man anderhalfmaal zoo lang als

de kop, half zoo breed als de oogen, gebogen, lid 2 eenigszins

ovaal, aan de achterzijde met eenige uitstekende haren, 3 ruim

half zoo lang als 2, dunner, zeer fijn gepunt. Bij het wijfje

steken zij slechts weinig boven den kop uit , daar lid 3 zeer

kort en stomp is.

Oogen naakt , onbewimperd. Bij oogen aanwezig. Palpen
,

kop en halskraag bij den man donkerbruin, bij het wijfje

bruingeel; lid 2 der palpen buitenwaarts donkerbruin. Grond-
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kleur van den rug en van de voorvleugels (die bij den man

vrij spits zijn, terwijl de acliterrand in liet midden naar buiten

gebogen is) licht bruingrijs (mas) of donker paarsgrijs (foem.);

in beide sexen bij den woitel eene hoekige binnenrandsvlek

die onderaan een' grooten schubbentand heeft; eene groote

stip in de middencel fluweelzwart , scherp lichtgeel gezoomd.

Voor den acliterrand komt dan eene zeer hoekig gebroken licht-

gele lijn. die buitenwaarts vervloeijend breed fluweelzwart is

beschaduwd. Franjelijn met zwarte streepjes. Franje als de

vleugel. Achterlijf en achtervleugels donkergrijs , bij den man

een weinig bleeker; evenzoo de ongeteekende onderzijde, de

buik en de pooteu ; deze zijn lang, gewoon gespoord; de

scheeuen vrij dik, ongedoornd, behaard; de tarsen fijn.

Nervuur gewoon; ader 5 der achtervleugels even dik als de

anderen, digt bij 3 en 4 doch niet geheel uit één punt met

deze en aan den wortel iets gebogen.

Even als voor de voorgaande soort is de plaatsing in dit genus

slechts voorloopig.

Makassar (mas), Takalar (foem.).

Genus PANGRAPTAHbn.

135. Gilvagalis Snell. nov. sp. PI. 8 , f. 9 , 9a en db.

Drie exemplaren van 28, 29 en 30 mm., waarbij een gaaf paar.

Sedert ik de bij Hühner zeer goed afgebeelde, doch door Guenée

nergens vermelde Pangrapta decoralis uit Noord-Amerika leerde

kennen, heb ik bevonden dat mijne Platijdia selcnialis, Tijds.

V. Eni. XV
,

p. 64 , wegens geheel overeenkomendeu vleugel-

vorm en nervuur beter in het genus Pnngrapla past dan in

Pi al y dia. Met die Scloiialis is de tegenwoordige nieuwe soort

na verwant , beiden onderscheiden zich van Decoralis door

meerdere grootte en door de doorschijnende middenvlekken der

vleugels. Deze vlekken zijn bij Gilvagalis grooter, de tweede

vlek der voorvleugels is aan de buitenzijde bovenaan maar vooral

onderaan ingesneden, daardoor onderaan tweelobbig, die der

achtervleugels niet driekant zoo als bij Sfloiialis, maar niervormig.

Verder is ook de zich bij de tweede d warslijn der voorvleugels

aansluitende booglijn der achtervleugels gegolfd en bijna rond
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gebogen, terwijl zij bij Scliniiilis oiigegolfd en flaauw gebro-

ken is.

Palpen clriemaal zoo lang als de kop, bijna sikkelvormig ge-

bogen, lid 2 aan de binnenzijde onderaan verbreed, 3 in het

midden dikker; bnitenwaarts zijn zij leemklenrig , binnenwaarts

"svitgrijs. Sprieten mede witgrijs, bij den man tijn lichtbruin

gebaard, bij het wijfje iets gekerfd, üjn bewimperd. Boven-

zijde der vleugels lieht bruingrijs en leeragecl gemengd ; de

laatste kleur heeft vóór de gegolfde booglijn de overhand ; bij

de wijfjes is de giond achter de booglijn eenkleurig bruingrijs,

bij den man in cel 2—4 der achtervleugels vervloeijend oker-

geel. Eerste dvvarslijn gebogen (het sterkst tegen den binnen-

rand) , donkergrijs. Achter de donkci bruin gerande doorschij-

nende vlekken loopt eene donkergrijze schaduwhjn. Tweede

dwarslijn (de booglijn) scherp, zwartgrijs, bij het gaafste wijfje

echter zeer fijn. Voorvleugelpunt lich.tgrijs bestoven ; daaronder

geene sporen der goltlijn noch zwarte stippen zoo als bij

Sciciiidlis. Franjelijn even donker als de tweede dwarslijn;

franje bruingrijs, in cel 1^ en 2 van alle vleugels, op de

achtervleugels buitendien in cel G en 7 en langs den binnen-

rand wit.

Achterlijf op de bovenzijde bruingrijs; de buik, borst, pooten

en onderzijde der vleugels witgrijs, de voorscheenen bruinachtig
,

ook de voorrandslielft der voorvleugels zoo gemengd, terwijl zij,

even als de achtervleugels , donker bestoven zijn en sporen der

teekening vertoonen.

Celebes : Bonthain (twee wijfjes) ;
Java (een man).

Genus DICHROMIA Ouen.

136. Trigoiialis Guen. Dril, d Vijr. p. 19.

Een paar.

Ik moet ronduit bekennen dat ik geene enkele geldige reden

kan vinden waarom men dezen vlinder niet bij llijiiciia zou

voegen.

Makassar , Balangnipa.
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Genus HYPENATreits., Led. i)

137. Leuootaeiiia Snell. no v. sp. 2)

Twee gave mannen van 44 en 45 mm. vingt.

Palpen driemaal zoo lang als de kop, het raiddenlid half zoo

breed als de oogen; eindlid half zoo lang als lid 2, spits ovaal.

Schedelkuif kort. Kop met palpen en de zeer kort bewiraperde

sprieten , alsmede de thorax en voorvleugels roetzwart ; de laatsten

met een bovenaan smalleren , flaauw gebogen , steilen witten dwars-

band aan het begin der franjehelft en eenige witte stippen voor

den aohterrand. Achterlijf en tweede helft der achtervleugels

valer doch zuiverder zwart; de grootere wortelhelft der laatsten

onder den voorrand der middencel helderwit. Voor de franjelijn

liier en daar fijne witte stippen.

De onderzijde is gelijk aan de bovenzijde , doch de onderaan

breedere witte middenband der voorvleugels bereikt den voor-

rand niet; al het zwart is valer, gelijk aan dat van den boven-

kant der achtervleugels en de beide kleuren zijn minder scherp

gescheiden.

Borst, buik en pooten zwart.

Lokka.

138. Seniifiisciilis Snell. nov. sp.

Twee mannen van 06 en 38 mm. vlugt, waarvan de grootste

geheel gaaf.

Palpen als bij de voorgaande soort, het middenlid een

weinig bieeder , het eindlid spitser. Schedelkuif lang. Sprieten

donkerbruin , vrij lang , lichtbruin bewimperd. De grondkleur

van palpen, kop, thorax en voorvleugels is een zeer donker,

paarsachtig grijs en de laatsten zijn donker- en lichtbruin

gemengd
;

namelijk in het door twee tijne gele dwarslijnen

bezoorade middenveld —vooral tusschea de binnenlands- en

1) BehalvL' de hier vermelde elf soorteu van Hi/pena heeft de heer Piepers nog

zeven andere verzameld, die wel allen nienw zijn doch niet geschikt ter beschrijving.

2) Vau deze en een aantal andere, hierna behandelde nieuwe soorten zijn afbeel-

dingen gereed gemaakt. De Kedactie vau het Tijdschrift heeft evenwel voor dit

opstel slechts 5 platen kunnen toestaan. Die afbeeldingen zullen nu, naar ik mij

vlei, in een volgenden jaargang worden opgenomen. Niettemin kan het zijn nut

hebben de opsomming der mij bekende Celebaansche Noctuinen eu de beschrijving

der novae species hier te vervolgen.
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middenader —onder een tegen den binnenrand gebogen geel

lijntje aan de vleugelpunt en in geringe mate aan den staart-

lioek. De eerste dwarslijn is gebogen
, doch bereikt den bin-

nenrand niet, de tweede is schuin, bijna ongebogen en wordt

onderaan mede flaauwer, doch eerst bij ader 1. Twee gele

middenpunten staan op twee derden der middencel en op de

dwarsader, vijf zwarte stippen en in cel Ih een onduidelijk

zwart half maantje vóór den achterrand. Franjelijn met fijne

zwarte stippen, franje als de vleugel. Wortelhelft der achter-

vleugels wit; tweede helft met franje en ook het achterlijf

donker bruingrijs.

Op de onderzijde zijn de voorvleugels, buik en pooten donker

bruingrijs; de achtervleugels als boven, doch ook de voorrand

bruingrijs.

Lokka.

139. ,Siil)livi(liili.s Snell. nov. sp.

Een man en vier wijfjes van 20—23 mm. vlugt, waarbij zeer

gave exemplaren.

Van deze soort heb ik twee Javaansche en drie Celebaansche

voorwerpen voor mij , die ik bijeenvoeg omdat bouw en aanleg

der teekening bij allen eveneens is. Er is echter een verschil
,

doch m. i. geen specifiek, in de kleur der v^oorvleugels
, vooral

tegen den achterrand.

Het dier is aan JAvidalh verwant, echter iets plomper en

heeft eveneens gevormde palpen, die donkergrijs zijn, even als

de kop. Sprieten draadvormig, bij den man kort en fijn be-

wimperd. Thorax bij de Javanen donkergrijs, bij de anderen

licht bronskleurig. Voorvleugels donkergrijs, bij de Celebaansche

voorwerpen meer brninachtig, vooral langs den achterrand
, waar

de kleur geheel in bruin overgaat, bij de Javanen paarsachtig,

tegen den achterrand donkerder
, bij den man aldaar geheel

zonder, bij het wijfje slechts met zeer flaauwe inmenging van

bruin. Bij dit laatste wijfje en bij de Celebanen is de wortelhelft

van den vleugel onder den voorrand der middencel en tot cene

zeer scherpe, fijne, schuine donkerbruine, franjewaarls scherp

wit afgezette dwarslijn, licht olijfkleurig groen met een weinig

koperglans. Vleugelpunt bij den Javaanschen man digt grijs-
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wit bestoven , bij twee Celebaansehe wijfjes donkergrijs en

bruingeel, bij alle drie naar onderen zwartgrijs beschaduwd.

Bij de twee overige wijfjes is de vleiigelpunt donkergrijs zonder

schaduw.

Middencel met een klein dotje opstaande zwarte schubben

op de plaats der ronde vlek. Van de eerste dwarslijn ziet men

sporen in een paar bruine boogjes, van de golflijn in eenige

zwartgrijze stippen. Franjclijn met zwartgrijze, wortelwaarts

wit bescliubde streepjes. Franje donkergrijs, met twee donkere

deelingslijnen. Achterlijf en vleugels bruingrijs , de franje der

laatcten in het midden eri aan den staarthoek grijswit. Onder-

zijde biuingrijs, ook de buitenzijde der pootcn , hunne binnen-

zijde, de borst, buik en vleugel wortels meer witgrijs.

Celebes : Bonthain , Maros. De nadere vindplaats der Ja-

vaansche voorwerpen is mij niet bekend.

140. Antiqimlis Hübn. Pijr. fig. 1.52. —Treits. VII, p. 28. —Gucn.

Dell, cl Pi/r. p. 38.

Twee wijfjes. Het cene is vrij gaaf.

Het middenlid der palpen is zoo breed als de oogen, hun

eindlid heeft cene spitser punt dan bij SritiifKsaüis; ook zijn

zij over het geheel iets langer dan daar.

Bonthain.

141. Coliibalis Feld, en Rog. Narara II, 2 pi. 120, fig. 29.

Vijf exemplaren, waarbij twee gave paren.

Het middenlid der overigens als bij Aidiqualis en bij beide

sexen eveneens gevormde palpen is op de bovenzijde tegen het

eind eenigszins ruig behaard; de sprieten zijn bij den man

vrij lang gebaard, bij het wijtje draadvormig. Verder heeft

de man op de bovenzijde der voorvleugels eene blaasvormige

verhevenheid op ader 2, eene gele pluim en dikkere grijze be-

haring op hunne onderzijde en een onbeschubden
,

glanzig

donkergrijzcn voorraud der r.chtervleugels. Dit alles is bij het

bleeker gekleurde, minder bont geteekende wijfje niet aanwezig.

In de nervuur zie ik niets afwijkends.

Bonthain (alle exemplaren).
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142. Rhyiicliiilis Snell. nov. sp.

Zeven exemplaven. waarbij gcliecl gave van 19 21 mm. vlugt.

In bouw en vleugelvorra na verwant aan onze Roylralis, nog

wal plomper en cok de palpen nog iets langer en breeder dan

daar. Sprieten van den man tegen het eind stomp gekerfd,

fijn bewimperd ; bij het wijfje zijn zij draadvormig en bijna

naakt. Schedelkuif lang.

Palpen, kop, thorax en voorvleugels zijn onzuiver schors-

bruin, de laatsten aan den wortel, onder den voorrand en op

eene schuine dwarsstreep achter de dwarsader donkergrijs ge-

wolkt en met twee zeer onduidelijke bruingele vlekjes in de

middencel, die wortelwaarts met opstaande schubben zijn gezoomd.

Op de plaats der tweede dwarslijn ziet men eene rij onduidelijke

lichtere stippen. Bij één paar loopt van afliet eerste scluibbendotje

naar de vleugelpunt eene afgebroken, koolzwarte langsstreep.

Achterlijf en onderzijde der voorvleugels, buik en pooten

bruingrijs, de achtervlengels onder en boven iets zuiverder grijs.

^laros, Makassar.

143. Semifasciiilis Snell. nov. sp.

Twee mannen van 24 mm. ^ingt , waarvan een geheel gaaf.

Palpen niet ten volle di-iemalcn zoo lang als de kop; het

(even als bij al de voorgaande soorten) ongebogen middenlid

half zoo breed als de oogen , het eindlid spits. Sprieten draad-

vjrmig, fijn bewimperd. Schedelkuif middelmatig.

Palpen, kop en halskraag zuiver donkergrijs; sprieten bruin-

achtig; thoraxrug en grondkleur der voorvleugels licht geelgrijs.

De laatsten zijn langs den geheelen voorrand en onder de

vleugelpunt (hier in den vorm eener schuine schaduw streep)

bruingrijs bcstoveu en hebben twee steile hoekig gebroken fijne

gele dwarslijnen. De eerste lijn is op ader 12 en den voorrand

der middencel, de tweede op ader 6 en 2 gebroken, even als

bij Mìdìitalis Mann.

Onder den binnenrand der middencel en tusschen een geel

streepje op de dwarsader en de tweede dwarslijn is het mid-

denveld koolzwart. Boven de plaats van den gewaterden band

heeft de voorrand vier gele stippen en daaronder ziet men drie

franjewaarts geel afgezette zwarte.
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A<;literlijf en vleiigols bruingrijs; de gelicele franjelijii zwart,

gegolfd; de franje der aclitervleiigels als de vlcugelgrond , die

der voorvleugels donkerder. Onderzijde bruingrijs en —op cene

witte stip in de voorvleugelpunt na —ongetcckend.

Takalar, Bantiraorong.

144. Argiiilis Snell. nov. sp.

Twee paren van 17 10 mm. vlugt. De mannen geheel gaaf.

Palpen nog een weinig korter dan bij de voorgaande soort,

even breed doch het eindlid bijna half zoo lang als lid 2,

donkergrijs met bruingele spits. Lid 2 en de kop (met middel-

matig lange schedelkuif) zijn mede donkergrijs; de draadvor-

mige, bij den man kort bewimperde sprieten bruinachtig. Thorax

donker bruingrijs. Grondkleur der voorvleugels donkergrijs, iets

paarsachtig. Zij zijn donkerder (bruinachtig met eenig olijfgroen

gemengd) tot aan eene vrij steile, op ader 7 flaauw gebogene,

op ader 2 kort gebrokene , fijne koolzwarte ,
franjevvaarts scherp

en fijn wit afgezette middenlijn , en vertoonen sporen cener bruine

eerste dwarslijn op een derde. De vleugelpunt wordt gedeeld

door een onderaan gebogen bruin wit lijntje, dat tegen den ach-

terrand breed zwartgrijs is beschaduwd en waarbinnen twee

zwarte streepjes staan. Geheele franjelijn flaauw gegolfd
,

zwart
,

op de voorvleugels wortehvaarts wit afgezet; franje van deze

donkergrijs. Achtervlengels met franje bruingrijs, even als het

lijf en de onderzijde met de pooten. Voorvleugelpunt met eene

witte stip.

Naar afbeelding en beschrijving oordcelende, houd ik deze

soort voor verwant aan llijiwna miiinalis Guen.

Maros , Makassar.

145. IiiconspicHii Snell. nov. sp.

Twee mannen en een wijfje, allen vrij gaaf , van 28 en 27 mm.

vlugt.

Palpen en schedelkuif als bij de voorgaande soort , eer korter;

sprieten draadvormig , bij de mannen uiterst kort behaard.

Palpen, kop, sprieten en thorax donker grijsbruin Grondkleur

der voorvleugels donker paarsachtig grijs. Zij zijn vrij grof

donker roetkleurig bruin bestoven en met drie zulke, naar den

achterland in breedte afnemende, zeer onregelmatige dwa,rsbau-
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den getcekend. Van deze banden staat de eerste tusschen de

twee gewone lichte dwarslijnen en laat alleen om cene donker-

bruine stip op de plaats der ronde vlek de grondkleur boven

komen ; overigens vult hij het middenveld gelieel. Van de

dwarslijnen is de eerste bruin, in het midden wit, op de mid-

denader gebroken, verder gebogen. De tweede lijn is geel, loopt

steil en maakt eene kleine bogt om de met eenige gele schubben

geteekende dwarsader, en eene langere, maar zeer tlaauwe naar

binnen van ader 3 tot 1. De tweede dwarsband loopt langs de wor-

telzijde eener uiterst flaauwe gele goltiijn, die gevormd is als de

tweede dwarslijn. De derde loopt van de vleugelpunt tot ader

3, is op de helft wortelwaarts gebroken en vormt dus met de

grootere bovenhelft van den tweeden band eene soort van X.

Deze achterrandsteekening herinnert dus aan die van het Py-

raliden-genus Scoparia.

Achtervleugels grijsbruin; franjelijn der voorvleugels met dikke,

die der achtervleugels met dunne zwarte streepjes. Achterlijf

donkergrijs.

Onderzijde met pooten en lijf donker bruingrijs, de achter-

vleugels iets licliter bestoven en met eene donkere booglijn en

middenpunt geteekend, de voorvleugels met een of twee witte

stippen onder de vleugelpunt. Franje overal als de vleugels.

Voor- en middenseheenen iets breeder behaard dan gewoonlijk.

Makassar, Lokka, Bantimorong.

146. Foutiiiillis Snell. nov. sp.

Een zeer gave en frissche man van 30 mm. vlugt.

Ka verwant aan Crassa! is Fabr., doch zonder bewimpering

aan de oogranden; overigens palpen, kopbekleeding , sprieten,

thorax en vleugelvorm geheel als daar. Ook de teekening en

kleurverdeeling der voorvleugels heeft zeer vele overeenkomst

met die der genoemde soort, daar deze paarsbruin zijn met eene

groote, roetzwarte, door twee bruingele lijnen afgezette vlek,

eene geslingerde rij grijswitte en zwarte stippen op de plaats

der goltiijn en een koolzwart streepje in de vleugelpunt. De

schuine, gebogene eerste dwarslijn begint echter hier aan den

voorrand —bij CfussaUs in het midden van den vleugelwortel —
de geslingerde, van ader 5 tot 3 stomp uitspringende tweede
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lijn staat op drie vijfden —bij CmssaHs op twee derden —, de

golflijn juist halfwecgs de tweede lijn en den achterrand —bij

Crassalis nader bij de tweede lijn —en het zwarte streepje

is gebroken , wat bij Crassalis niet plaats vindt.

Achtervleugels en lijf grijsbruin ; franjelijn fijn, donkerbruin.

Franje der voorvleugels paarsbruin , die der aehtervleugels als

deze, onduidelijk licht gevlekt.

Onderzijde, lijf en pooten zeer donker bruingrijs, de voorvleu-

gels met een zwart en wit stipje aan de punt, het begin cener

donkere booglijn en een donker middenpunt; de iets lichter be-

stoven achtervleugels hebben cene geheele donkere booglijn en

middenpunt.

Naar de beschrijving is ook Uhumhaiis Guenée verwant , doch

bij gebrek aan cene afbeelding kan ik mij van dat dier geene

juiste voorstelling maken.

Lok ka.

147. Ribiis'ali.s Snell. nov. sp.

Vele gave exemplaren van 24 —27 mm. vlugt.

Deze soort is door het forsch gebouwde lijf en de kleine vleugels,

waarbij nog de vorm der mannelijke palpen komt, tamelijk af-

wijkend en nog het naast aan Crussalis en Fonlinalis verwant.

Die palpen zijn wel niet gebogen , maar de onder- en boven-

rand e'er beschubbing van lid 2 is afgerond, en daar zij weinig

meer dan tweemaal zoo lang als de kop zijn en daarbij opge-

rigt, maken zij een anderen indruk op den beschoawer dan

die der voorgaande soorten en die van het wijfje, welker lid 2

horizontaal en aan de onderzijde regt afgesneden is. Daaren-

tegen is dat lid op de bovenzijde behaard. liet eindlid is bij

beide sexen driekant , met een spitsje in het midden. Verder

zijn de draad vormige , kort bewimperde sprieten bij den man

naar boven duidelijk dikker, bij beide sexen aan den wortel

vrij dun en aldaar bij den man met een klein haarbosje, zoo

als bij de Europesche llesperiden.

De kop, de lange schcdclkuif en de palpcn donkergrijs, de

spits van lid 3 der laats'cn geelwit. Sprieten bruin, de rug

van de schaft aan den wortel wit gestippeld. Thorax grijsbruin.

De voorvleugels Y»orden door cene zeer scherpe, regtstandige
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donkere middenlijn in twee velden verdeeld. Deze lijn is bij al

de mannen eveneens, heeft op ader 2 en ß een scherpen tand,

is zwart en franjewnarts zeer fijn wit af<^ezet. Slechts bij een

der wijfjes vertoont zij flaanwe sporen der beide tanden , bij de

overigen niet, is bij twee exemplaren eenigszins tegen den wortel

gebogen , overigens donkerbruin en in zeer verschillende mate

franjewaarts en langs den voon-and vcrvloeijend, paarswit af-

gezet; bij twee voorwerpen in het geheel niet. Tot aan die

lijn vertoonen de vooivleiigels eene mengeling van dof roest-

bruin en van glanzig paarsgrijs en olijfgroen even als sterk be-

slagen rood koper, en hebben zij aan ö(.'n wortel en juist voorbij

eene flaauwe, roestl)ruine, gegolfde eerste dwarslijn op een

vierde eene zwarte stip. Het tweede gedeelte van den vleugel

is grauwer bruin, dof, tegen de middenlijn paarsachtig en

vertoont bovenaan flaauwe sporen eener goltlijn van zwarte en

witte stippen. Franjelijn met bijna zwarte streepjes, de franje

iets grauwer dan de vleugel.

Achterlijf en vleugels, benevens de onderzijde bruingrijs, de

franje der achtervleugels ten deele vuilwit, hunne onderzijde

lichtgrijs of geelgrijs bestoven en met een donker middenpuut.

Voorvleugels met eene witte en zwarte stip bij de punt. Pooten

bruingrijs, borst en buik meer lichtgrijs of geelgrijs.

In de nervuur is iets afwijkends.

Van alle lokaliteiten. Schijnt niet zeldzaam.

Genus HYPENODESGuen.

148. Jucundiilis Snell. nov. sp.

Een gaaf wijfje van IG mm. vlugt.

Volkomen zoo gebouwd als de Europesche Il'jp. cdsldealri'jdrtt;

foem-, , doch levendiger van kleur en teekening.

Palpen okergeel; de buitenzijde van lid 2 en eene stip op bd

3 grijsbruin. Thorax met kop en voorvleugels bruinachtig

leemgeel ; twee dwarslijncn, voorrandsslippen bij de punt en

eene goltlijn helder okergeel. De eerste dwarslijn begint op een

derde van den vooriand, is gegolfd, loopt slechts tot aan ader

1 en heeft franjewaarts twee zwarte vlekjes. De tweede begint

op de helft, maakt op ader 7 een groeten tand tegen de vleu-
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gelpimt en verloopt dan bijna ongegolfd in dezelfde vigting als

de achterrand. Zij is vooial in het midden , breed wortelwaarts

vervloeijend zwaitbruin besciiadnwd. Tusschen de golflijn en

den achterrand is de gelicele vleugel zwartgrijs; in cel 3—

5

ook nog een vlekje voor die lijn. Franje zwartbruin, met helder

okergcle streepjes over den wortel.

Achtervleugels, lijf, pooten en onderzijde lichtgrijs; op laatst-

genoemde cene booglijn nabij den achterrand en voorrandsstip-

pen grijswit.

Lokka.

Behalve deze zijn nog drie soorten van llijpi'nodcs gevonden
,

allen nieuw doch niet gaaf genoeg om te worden beschreven.

Genus SCHRANKIA Hilbn.

1^9 C'iiïh'grapliii Snell. nov. sp.

Een paar; de zeer gave man 13^^, het wijfje 12 mm. vlugt.

Oogen
, vleugelvorra en nervuur als bij de Europesche Sc/iraiihia

T II r fonai is
, ook de vorm der palpen, doch hunne lengte twee-

maal zoo groot. Sprieten dunner, de leden langer, bij den

man ieder met twee stijve, vrij lange haren, daaronder fijn

bewimperd.

Palpen bruingrijs; sprieten, kop, thorax en voorvleugels helder

lichtgrijs; de laatsten scherp en lijn geteekend; fijne bestuiving,

twee onder den voorrand scherp gebrokene, ongegolfde dwars-

lijnen, een dubbel middenpunt op de dwarsader, eene dikke

streep van den wortel van ader 2 naar het midden van den

binnenrand
, eene wortelwaarts vervioeijende schaduw op de

plaats der goltlijn en de vrij dikke franjelijn zijn grijsbruin.

Achtervleugels onzuiver w^it tot twee derden
, vervolgens als de

voorvleugels en met twee naar boven verdwijnende flaauwe

donkere dwarslijnen geteekend; vervolgens komt eene in het

midden wortelwaarts gebogene, grijswitte, donker beschaduwde

golflijn. Franjelijn als die der voorvleugels. Geheele franje

liclitgrijs met donkere punt. Onderzijde grijswit, donker be-

stoven
,

geteekend als boven , maar flaauwer , doch met vrij

groote donkere streepjes op de dwarsaders.

Makassar, Bonthain.
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Genus RIVULA Gucn.

150. TeiTOs;i Sncl!. Tißs. r. Eni. XV, p. GG. Fl. V, flg. lU en XVI,

p. 72.

Twee paren.

De voorwerpen hebben eene vingt van 10 —20 mm., zijn dus

niet zoo groot als de Afrikaansclie wijfjes en ook minder sterk

geteekend. liet eene mannetje is zeer donker grijs en zijne

teekcning zeer flaauw; de fijne zwarte lijn achter de tweede

dwarslijn is franjewaarts flaauw roestbruin afgezet , zonder

zwarte vlekjes. De andere exemplaren zijn leemkleuriger dan

het gave wijfje dat van Woerden zond, en komen meer met

het voorwerp van Ilha-do-principe overeen. De roestbruine af-

zetting der bovenvermelde lijn is bij één wijfje vrij duidelijk,

bij de anderen zeer flaauw.

Allen behooren echter stellig tot ééne soort.

Makassar, Maros.

151. Scapu'iiris Snell. nov. sp.

Twee paren; de mannen en een wijfje van 17 ram., het

andere wijfje van 15 mm. vingt. De wijfjes zijn gaaf en vrij

frisch, de mannen minder,

Voorloopig huisvest ik deze soort in het genus Ririilu ,
doch

de mannen vertoonen velerlei merkwaardigheden in bouw
,

die

bij lUi'iila scrirralis niet worden gevonden en ook niet bij het

wijfje.

Oogen naakt, onbewimpcrd. Bijoogen groot. Zuiger aanwezig.

Palpen iets langer dan de kop, opgerigt, gebogen; lid 2 naar

boven verbreed , 3 weinig langer dan een derde van lid 2 , dun
,

stomp. Aangezigt bij den man uitgehold. Sprieten draad-

vormig, bij den man vrij lang bewimperd en met een' tand

aan het groote wortellid, bij het wijfje naakt. Voor den hals-

kraag staan bij den man nog twee pluimpjes van schubben

overeind aan de sprietwortels en tusschen beiden een breeder

dat over den rug is heen gestreken. Schouderdeksels bij den

man aan het eind met zeer lange haren, die eene smalle pluira

vorracn , anderhalf maal zoo lang als de rug. Palpen op zijde

met zwarte schubben, overigens als kop, thorax en (bij de

mannen) als de grondkleur der voorvleugels , roodachtig bleek-



124 LEPIDOPTEHA YAJi ClîLEBE?.

geel , bijna bleek ledergcel. l'i) de mannen is het acliterrands-

derde der vleugels en bij de wijfjes de gelieele bovenzijde der

vleugels bleek grijsrood. Eerste dwarblijn donker, zeer flaauw,

(vooral bij de wijfjes): dwaisader der voorvleugels met eene

dubbele
, die der achtervleugels met eene enkele zwarte stip.

Dan komt, bij eene zwarte vocrrandsstip beginnende, eene

boogrij witte stippen , die even beneden de helft van den bin-

nenrand der achtervleugels eindigt. Geene golflijn. Voor de

gegolfde, fijne donkere franjelijn zwarte, wit afgezette stippen.

Franje als de aangrenzende vleugel. Onderzijde bleek roodgrijs,

slechts met flaanwc sporen van donkere dwarslijnen en midden-

punten. Nervuur geheel normaal , de voorvleugels met aanhang-

ce) ; ader 8 der achtervlcugels uit den wortel , 5 even dik als

de anderen, uit een vierde der dwarsader, aan den wortel ge-

bogen; ?) en 4 kort gesteeld.

Voorscheenen bij den man iets breeder dan gewoonlijk , van

boven uitgehold met een over de uitholling heen gestreken,

doch deze niet volkomen bedekkend donkergrijs schubbenpluimpje.

Overigens zijn de pooten gewoon gevormd en gespoord, onge-

doornd, glad beschubd, geelachtig als buik en borst.

Achterlijf weinig gewelfd, roodgrijs, bij beide sexen ongeveer

eveneens.

Makassar, Bonthain, Takalar.

Genus SIMPLICIA Led., Guen. ')

152. Spiiriiilis Snell. nov. sp.

Twee gave mannen van 17 en 18 mm., twee beschadigde

wijfjes van 10 en 20 mm. vlugt.

Het eindlid der sikkelvormige palpcn, die twee malen zoo

l;ing als de kop zijn, is aan de achterzijde behaard; ook is

de voorvleugelpunt spitser dan bij linUilis, doch overigens is

dit diertje eene echte Siinplicia , mede volgens Lederer.

Sprieten van den man stomp gekerfd, bewimperd; die van

het wijfje draadvormig, naakt. Hunne kleur is donker bruin-

grijs even als die van palpen en kop. Thorax en voorvleugels

l) Nomen bis Icctuiu (Feld, cu Kog. yumra).
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stofgrijs, tegen den achteiTaud donkerder ^ zwartgrijs , even als

eene dikke scliadnwlijn ouder eene met de grondkleur gevulde,

donker gerande niervlek op de dwarsuder en eene flaauwe
,

ge-

golfde eerste dwarslijn. Tweede dwarslijn mede donker en ge-

golfd; doch hoogst onduidelijk. Van de goltlljn ziet men slechts

sporen in eenige flaauwe, geelachtige stippen, die zich weldra

verliezen in de donkere kleur van het franjeveld.

Achtervlengels bij het wijf je grijs, bij den man onzuiver wit,

tegen den achterrand dun grijs bestoven, bij beide sexen tegen

den binneni'and met sporen ecner donkere booglijn en met eene

flaauwe lichte golflijn tegen den achterrand. Franjelijn zwart
;

franje als de vleugels.

Onderzijde als boven gekleurd, doch alle vleugels vrij grof

en digt donkerder bestoven en met donkere middenpunten en

booglijn.

Ader 3 en 4 der achtervleugels kort gestoeld ; overigens is de

ncrvuur zoo als bij Lederer besclireven wordt.

Voorscheenen bij den man met een hing grijs pluimpje , dat

uitgespreid kan worden; verder zijn de pooten gewoon gevormd

en gespoord, glad bescliubd.

Makassar (3 stuks); Maros (een man).

Genus NODARIA Guen.

153. A'odosalis Herr. Sch. %s7. ßm/7>. II, p. 385, fig. 605. —ActhiopaJis

Herr. Sch. 1. c. p. 38G, fïg. 612. — Ilispanalis Guen. Dell.

p. 64. —Minière Icoti. III, p. 415, pi. 151, f. 11 (mas).

Drie eenigszins afgevlogen exemplaren , die van een Siciliaansch

voorwerp in mijne collectie niet verschillen.

Takalar , Bonthain.

154. Fractiiralis Snell. nov. sp.

Vier exemplaren van '31—39 rara. vlugt, waarbij een zeer

gaaf paar.

Wijkt af door dat de mannelijke sprietschaft geene verdikking

heeft, doch is overigens in alle opzigten eene Nodaria, zonder

gelijkenis met lidia mlraria, maar meer naar Zancloijnatlta

Lederer overhellende, waarvan haar echter de zeer nabij ader 3

en 4 geplaatste en even dikke ader 5 der achtevvleugels schçidt.
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De golflijn is bij deze soort scherp, onafgebroken, okergeel, op

de voorvleugels onafgebroken , op de achtervleugels zeer sclierp-

hoekig in cel Ir gebroken, terwijl zij bij Nodosa lis en Exlcnia lis

uit tlaauwc stippen bestaat.

Binnenzijde der palpen bleek okergeel , dun grijs bestoven
,

het eindlid aan de achterzijde eenigszins behaard; aangezigt

grijs, schedel bleek okergeel, bij het gave wijfje grijs bestoven.

De bij den man kort bewimperde sprieten, de buitenzijde der

palpen, de thorax en de voorvleugels zijn grijsbruin, ongeveer

zoo als bij JSodosalis en bij Zaïirloijiintha tarsi perniai is , doch

op de wortelhelft der voorvleugels, juist tot aan de tweede

dwarslijn, iets glanzig, daarachter dof. Die dwarslijn en ook

de eerste, zijn flaauw, gewoon gevormd, gegolfd , fijn en donker

grijsbruin; op de dwarsader staat eene duidelijke donker grijs-

bruine middenstip. De goltlijn bevindt zich halfweegs den ach-

terrand en de tweede dwarslijn. Achterlijf en achtervleugels

iets lichter en grijzer behalve in cel 2 —4 der laatsten,die even

donker en bruinachtig zijn als de voorvleugels. Op de dwars-

ader staat eene donkere stip, die bij het gave wijfje ontbreekt.

Franjelijn bruingeel, overal met flaauwe donkere stippen; franje

als de vleugels.

Onderzijde ongeveer als de bovenzijde der achtervleugels ge-

kleurd, doch op de laatsten bij de wijfjes bleeker, naar het

vuilwitte overgaande. Middenpunten en eene booglijn duidelijk

en donkerder, de golflijn gevormd als boven, doch donker

grijsbruin in plaats van geel.

Borst, buik en pooten zeer donker grijsbruin, de laatsten bij

de wijfjes glad beschubd, terwijl bij den man de voorscheenen

zeer dik, de midden- en achterdijen en de middenscheenen

minder doch altijd nog aanmerkelijk behaard zijn.

Maros, Makassar, Djeneponto, Bonthain; van iedere lokali-

teit een exemplaar. Komt ook op Java voor.

Eene derde Nodaria, waarvan een mannetje is gevangen, is

nieuw, doch het exemplaar niet gaaf. Het heeft sprieten met

eene verdikking , maar veel grootere palpen dan Nodosal is
,

en

buitendien bestaat de golflijn uit eene iets gebogen, ongegolfde
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rij donkere stippen
,

die onderaan franjewaarts door eene flaauwe

gele lijn zijn afgezet.

Genus ECHANA Moore.

155. Pliciilis Moore Proc. Zool. Sor. 1867, p. 86, pi. VII, fig. 7.

Twee mannen en een wijf, waarbij een gaaf paar.

De omslag aan het midden van den voorvlengelvoorraud
, die

bij het wijfje ontbreekt en op de onderzijde eene blaas vormt
,

is slechts bij het eene, iets afgevlogen mannetje donkerder dan

het overige van den vleugel. Hij bevat eene dikke pluim van

bruingele haren; ook aan den voorrandswortel bevindt zich een

smallere omslag, die van den grooten door eene kleine insnij-

ding is gescheiden en mede eenige bruingele haren bevat.

Wat de nervuur aangaat zoo is bij het meer normale wijfje de

middencel der voorvleugels fijn gesloten, ader 4 en 5 zijn ge-

steeld
,

ook 7—10 ,
en de aanhangcel ontbreekt. Bij den man

wordt door de omslagen vau den voorrand de bovenlielft van

het aderstelsel gewijzigd. Ader 12 is korter dan bij het wijf,

ook ader 11; ader 9 en 10 ontbreken, terwijl ader 6—8 on-

gesteeld, zeer lang en gebogen zijn en de dwarsader wordt

gemist. In de achtervleugels zijn 3—4 en 6—7 kort gesteeld'

5 ontspringt op een derde der dwarsader en is even dik.

Palpen dun, sikkelvormig; het eindlid bij den man aan de

achterzijde dun behaard, bij het wijfje niet. Oogen naakt,

onbewimperd; bijoogen en zuiger aanwezig. Sprieten dun, iets

gekerfd, bij den man kort bewimperd. Voorhoofd vlak, zonder

kuif. Poo*en dun, lang, gewoon gevormd en gespoord, glad

beschubd, ongedoornd, zonder pluimpjes.

lïet genus komt in Lederer's tabel in afdeeling 90, naast

SimpUcia en kon wel met lli/drillodes Guenée vereenigd worden

indien ten minste de volgende soort goed benoemd is.

Lokka (twee mannen)
;

Saleyer (een wijf). Komt ook op Java

voor.

Genus HYDRILLODES Guen.

156. Lentalis Guen. Delt. p. 66, n°. 81.

Zeven, allen iets afgevlogen exemplaren.

De beschrijving past op onze exemplaren, wat kleur en tee-
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kening aangaat, docli ik merk op dat aan de mannelijke palpen

de voorzijde van lid 2 eene korte, dikke beharing heeft en het

eindüd eene zeer dikke, waardoor het bijna driekant van vorm

wordt. Ook is het achterlijf weinig of niet langer dan de

vleugels. Heeft dus Guenée, die niet van dezen bijzonderen

vorm der palpen spreekt en zegt dat het achterlijf langer dan de

vleugels is, dunlijvige wijfjes voor mannen aangezien of is mijn

vlinder niet zijne lli/il. IciiluUs, mnar eene iiKXiwe Hj/'lrill(i(irs " ')

Bij een wijfje is de kleinere wortelhelft der voorvleugels bijna

goudgeel, de tweede helft donker roetbruin.

Sprieten, kop, oogen en bijoogen als bij de voorgaande soort,

ook de vrouwelijke palpen, ader 2 —5 der voor- en de gelicele

nervuur der achtervleugels. Dwarsader der voorvleugels bij

beide sexen aanwezig, dun; hunne ader 6 uit hare spits; ader

7—11 gesteeld; geene aanhangcel. Bij den man zijn ader 6

en 7 iets gebogen. Pooten mede als bij de voorgaande soort,

doch bij den man de onderzijde der voordijen en van het uit-

einde der voorscheenen met langere beharing.

Maros, Takalar, Saleyer, Lokka.

(Jenus EPIZEUXIS Hiibn.

{Ik'lia Guen.)

I.

(Genus Pseudaglossa Grote.)

157. Pupillalis Snell. nov, sp.

Een man van 33 mm. en drie wijfjes van 33, 34, 36 mm. vlugt.

Deze soort komt zoo nabij de door Geyer afgebeelde LubricaHs

{Ziitr. fig. 665 , 666), dat ik eerst meende deze inderdaad voor

mij te liebben , vooral daar Geyer zegt dat liet voorwerp van

Java was. Bij naauwkeuriger beschouwing en vooral bij het

nalezen van de beschrijving vind ik echter in de grondkleur,

die niet /' kastanienbraun " is , en in de eenkleurige , zeer don-

kere franje, benevens in de minder bonte onderzijde zoo vele

punten van verschil, dat ik mijne Oost-Indische dieren voor eene

nieuwe soort moet houden en geloof dat Grote gelijk heeft

door het opgegeven vaderland als onjuist te beschouwen en in

1) Waarvoor ik den naam Achillealis (naar Guenée's voornaam) voorsla.
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zijne List of tìic Nodnidae of Norllt-Amrrira Lvbvicalis en P/iap-

alis Guenée te vereenigen. Geyev's afbeelding stelt het wijfje

voor, dat grooter is en donkerder aclitervleugels heeft dan een

man in mijne collectie.

Piipillalis is ook in bouw na verwant aan Liihi'icalis, waar-

voor Grote —zonder het te beschrijven , wat ik hoogelijk af-

keur —een nieuw genus benoemt met den naam Ihcudaijlossa.

Ik vind tusscben Epizeuxis calvaria W. V. en de beide bovenge-

noemde soorten alleen een gering verschil in den vleugelvorm

en in de tcekening van het achterlijf en ben dus van gevoelen

dat er slechts sprake kan zijn eener verdeeling van Epizoiixis

{Helia Guen. , Led.) in twee afdeelingen, zoo als Guenée doet.

Prof. Zeiler is het met mij eens, zie Verfi. Zool. Hol. Ges.

1872, p. 470.

Sprieten van den man met korte kamtanden (even als bij

Calvaria), die van het wijfje draadvormig: hunne kleur grijs-

geel als de binnenzijde der palpen. Buitenzijde van deze dof

donker bruingrijs als aangezigt, schedel, thorax, achterlijf en

bovenzijde der vleugels. Voorvleugels met twee bijna zwart-

bruine gegolfde dwarslijnen en eene golflijn die uit losse stip-

pen bestaat. De eerste dwarslijn aan de wortelzijde, de beide

andere lijnen aan de achterzijde onzuiver okergeel afgezet.

Tegen de eerste dwarslijn staat eene ovale witte stip als ronde

vlek, op de dwarsader eene zwartbruine, kleine, smalle nier-

vlek , die in het midden wit is. Achtervleugels met eene onge-

bogen, bijna zwarte dwarsstreep voor het midden, die wortel-

waarts vervloeit en franjewaarts onzuiver okergeel is afgezet,

benevens met eene golflijn als op de voorvleugels. Franje vaal-

zwart.

Onderzijde iets bleeker dan boven en bijna eveneens geteekend,

doch de eerste dwarslijn der voorvleugels ontbrekende en ook

de achtervleugels met eene donkere middenvlek. Staartpluim

geelachtig. Pooten bruingrijs, geelachtig gevlekt.

Nervuur zoo als Lederer die van Calvaria beschrijft, de voor-

vleugels met aanhangcel.

Celebes (Makassar) een paar; —Java; twee wijfjes die mede

door den heer Piepers zijn gevangen.
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158. Inductalis Snell, nov. sp.

Een paar, de man van 43 mm., het wijfje van 41 mm.

vlugt. Eet laatste is zeer gaaf.

Sprieten bij beide sexen dik, die van den man gekerfd, kort

bewimperd, die van het wijfje draadvormig. Bouw als van

Piipillalis maar plomper. De binnenzijde der palpen is grijs-

achtig okergeel, de buitenzijde dof bruingrijs, even als die van

aangezigt , schedel , thorax en voorvleugels , lichter dan bij

Pupillalis. Sprieten meer bruinachtig.

De teekening der voorvleugels is donker grijsbruin, maar

niet licht afgezet; zij komt dus zeer weinig uit en wordt buiten-

dien verduisterd door eene groote verdonkering van het wortel-

veld, eene breede middenschaduw voor de niervlek, doch die

eerst onder den voorrand begint , en eene vlek bovenaan de

golflijn. Dit alles is iets paarsachtig. Franje weinig donkerder

dan de vleugel.

Achterlijf en achtervleugels iets lichter en grijzer dan de

voorvleugels, tegen den achterrand een weinig verdonkerd.

Franje grijsgeel.

Onderzijde met vier groote vaalzwarte middenvlekken ; voor

eene flaauwe donkere booglijn geelachtig witgrijs, achter haar

donkerder. Pooten en onderzijde van het ligchaam als de tweede

helft van die der vleugels.

Makassar (mas), Java (foem.). Beiden door den heer Piepers

gevangen.

159. Teniiipalpis Snell. nov. sp.

Een wijfje aan de punt van den regter bovenvleugel be-

schadigd en slechts met sprietstompen , overigens gaaf en frisch.

Ten einde dit belangwekkende dier niet onbeschreven te laten

en bij de onbekendheid van den man , er geen nieuw genus

voor willende vormen
, huisvest ik het voorloopig in Einzeuxis.

Palpen zeer dun, glad beschubd, lid 2 een weinig korter

dan de kop, niet breeder dan een vijfde der oogen; lid 3

de helft langer dan lid 2, maar de helft smaller, haardun,

aan het eind knopvormig verdikt. Sprieten dun , draadvor-

mig, naakt; het wortellid groot. Lid 2 der palpen is aan

de binnenzijde onzuiver bleek okergeel , aan de buitenzijde
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lichtbruin; 3 grijs. Aangezigt, schedel, halskraag en thorax

grijsachtig bruin, zeer glad, blinkend bcschubd. Bijoogen en

zuiger aanwezig. Oogen naakt.

Voorvleugels met gebogen voorrand en afgeronde punt, aan

den binnenrand, even voor het midden, met eene verbreeding

in den vorm van eenen korten tand die buitendien blaasvormig

verheven is. De grondkleur der voorvleugels is aangenaam

lichtgrijs, doch tot eene gebogene, iìjue bruine dwarslijn op

twee vijfden zijn zij bijna geheel licht geelbruin en bovendien aan

den wortel, vooral tegen den binnenrand, met blinkend paars-

achtige schubben bezet. Het bovengedcelte der dwarslijn is

franjewaarts met blaauwzilveren schubben afgezet. Voorbij dit

bruinachtige wortelveld zijn ook de wortelhelft van cel 2 en 3

en de vleugelpunt vervloeijend bruinachtig gekleurd en ziet

• men onder de vleugelpunt eene langwerpig ovale koolzwarte

vlek , die op een gebogen okergeel streepje rust en ov erlangs

zeer fijn okergeel gedeeld is. Tusschen deze vlek en de dwars-

lijn staat verder een blaauwzilveren keper. Franjelijn dik zilver;

franje bruingrijs.

Achterlijf (zonder pluimpjes) en achtervleugels donkergrijs,

de franje der laatsten grijsgeel. Onderzijde bleek grijsgeel;

eene dwarsschaduw der voorvleugels vaalzwart, ineenvloeijende

met eene tegen den wortel verbreede donkergrijze langsschaduw.

Nervuur normaal; de voorvleugels met aanhangcel, waaruit

7, de lange steel van 8 en 9 en 10; ader 8 der achtervleugels

uit den wortel; 6 —7 en 3—4 uit één punt; 5 even dik als de

anderen, even onder de helft der dwarsader, geheel regt.

Pooten lang, dun, gewoon gevormd en gespoord, ongedoornd,

zeer glad beschubd, alleen de dijen en voorscheenen met eenige

korte, fijne haartjes.

Welligt is deze vlinder ook verwant aan Glcììoptt'ris ìierbidalis

Guenée.

Lokka.

Genus SITOPHORA Guen.

160. Feiiisecalis Snell. nov. sp.

Een vrij gave man van 25 mm. vhigt.

Om den voim der palpen stellig na verwant aan Sitop/iora
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vosicitlalis Giien. en vooral aan de door Gnenée niet weder in

zijn werk opgenomen Conjnitis penirillalis Hübn. (Geyer) Zult:

fig. 707, 708.

Gogen naakt, onbewimperd. Bijoogen en zuiger aanwezig.

Palpen sikkelvormig en zoo lang dat zij over kop en thorax

heen tot aan het begin des achterlijfs reiken. Lid- 1 is klein:

2 iets langer dan de kop
, sterk gebogen ; 3 in het begin ge-

bogen, verder bijna horizontaal. Zoo ver het eindlid gebogen

is, heeft het aan de voor- en achterzijde korte, grove haren;

overigens is het als overal op zijde, slechts grof donkerbruin

beschubd; aan de binnenzijde is lid 3 tegen het eind versierd

met eene pluira van gele haren.

Sprieten met korte fijn bewiraperde baarden, achter hunne

wortels twee haarbosjes. Kop en thorax grof beschubd, licht

aardbruin als de voorvleugels. Op deze is de gewaterde band

donkerder, eene halve en twee geheele gegolfde dwarslijnen
,

benevens de driemaal geslingerde golflijn bruingeel, zwart af-

gezet, het middenveld onder de middencel tot twee derden,

de gewaterde band ouder ader 2 zwartbruin , eene stipvor-

mige ronde vlek en de omtrek eener boonvormige niervlek

bruinwit. Achterlijf en vleugels bruhigrijs, de laatsten, vooral

tegen den binnenrand, met duidelijke sporen van twee donkere

boogstrepen en van eene bruingele golflijn. Geheele franje-

lijn met bruinwitte stippen; franje grijsbruin. Op het eenigs-

zins beschadigde achterlijf zie ik geene pluimpjes of sporen

daarvan.

JJorst, buik en onderzijde der vleugels bruingrijs, de voor-

vleugels met sporen van de teekening der bovenzijde, de ach-

tervleugels sterker dan boven geteekend. Voorscheenen dikker

behaard dan gewoonlijk ; overigens de pooten gewoon gevormd

en gespoord, dun, glud beschubd, ongedoornd, bruingrijs met

gele stippen.

Aderstelsel normaal. Ader 5 der achtervleugels even dik als

de anderen, bij 3 en 4 ontspringende.

Salcyer. Komt ook op Ja\a voor, waar Mr. Piepers in 1878

een scherper gctcokcndcn man vond.
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Genus HETEßOGRAMMAGuen.

161. Pseudopsodos Snell. nov. sp.

Een paar van 26 mm. vlugt; de man zeer gaaf.

De gelijkmatig afgeronde achtervleugels beletten mij deze en de

volgende soorten in het genus liciidis te plaatsen. Zij zijn daaraan

evenwel door den vorm der palpen en de teekening verwant.

Bij Ps('ii(l()])sodüS mas zijn de naakte oogen niet groot, de

bijoogen aanwezig, lid 1 en 2 der palpen te zamen zoo lang

als de kop, vrij grof behaard- lid 2 is eenigszins ovaal,

weinig gebogen. Lid 3 is dun, plat, eenigszins mesvormig.

Kop met eene korte, dikke voorhoofdskuif van grove haren.

De kleur der palpen is donkerbruin, binnenwaarts bruingeel.

Sprieten draadvormig, zeer kort bewimperd
, donkerbruin. Thorax

vrij dik en kort behaard; zijne kleur als de bovenzijde der

vleugels met franje dof, donker aardbruin, voor- en achter

vleugels met twee zw^artbruine dwarslijnen, de eerste gegolfd,

de tweede getand en de tweede aan den voorrand met eene

bruingele vlek beginnende. Op de voorvleugels zijn eene liai ve

dwarslijn, eene stipvormige ronde en eene kleine niervlek mede

zwartbruin. Golflijn geslingerd, donker bruingeel, ook op de

achtervleugels. Geheele franjelijn met zwartbruine , donker

bruingeel afgezette stippen.

Achterlijf en onderzijde donker bruingrijs; de laatste slechts

met flaauwe sporen van de teekening der bovenzijde.

Borst en alle dijen en scheenen grof en vrij dik behaard
,

ook de bovenzijde der achtertarsen met grove beharing; overi-

gens de pooten vrij kort, gewoon gespoord, ongedoornd.

Nervuur als bij de voorgaande soort; de middencel der ach-

tervleugels vrij kort.

Bij het exemplaar, dat ik voor het wijfje houd, zijn de voor-

vleugels donkerder, tiaauwer geteekend, de vlek boven aan de

tweede dwarslijn kleiner, de golflijn echter lichter, in cel la

en 1/^ en in 4 en 5 tot aan den aehterrand verbreid. Ook de

achtervleugels zijn lichter, tot de getande dwarslijn donker

bruingeel, grauw gemengd; dan grijsgeel, met zwartgrij ze vlek-

ken. Ook de onderzijde is lichter, sterker geteekend en de borgt

en poolen kort behaard.

Makassar,
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162. Didyma Snell. nov. sp.

Twee mannen van 26 mm. vlugt; een vrij gaaf en frisch.

Palpen langer, doch over het geheel genomen, gevormd als

bij de voorgaande soort; lid 2 iets smaller en korter behaard,

lid 3 in verhouding iets langer. Voorhoofd met eenige uitste-

kende haren, die bij pas uitgekomen onafgevlogen voorwerpen

waarschijnlijk eene korte kuif vormen. Sprieten draadvormig,

kort bewimperd. ßijoogen aanwezig. Oogen vrij groot, naakt,

onbewimperd. Bekleeding van den afgerond-vierkanten thorax

en van den halskraag uit glad gestreken schubben en haren

bestaande. Achterlijf kegelvormig, spits, zoo lang als de achter-

vleugels, glad beschubd, zonder pluimpjes. Staartpluim kort,

eene langere, gcelgekleurde insluitende. Vleugels smaller dan bij

de voorgaande soort. Binnenzijde der palpen, eene stip onder

aan de buitenzijde en de spits van lid 3 bleek okergeel. Hunne

buitenzijde, de sprieten, kop, thorax, de bovenzijde der vleugels

met franje en het achterlijf zijn dof, donker, paarsachtig bruin-

grijs. Lichte, grijsgele stippen, die donker grijsbruin zijn afgezet,

duiden den aanvang der gewone lijnen aan; van deze zijn

echter alleen de beide geheele dwarslijnen duidelijk, grijsbruin,

gewoon gevormd. Schaduwlijn dikker dan de andere lijnen en

ook zwarter , over eene niervlek heengaande , die uit een gebro-

ken en een gebogen zwart streepje bestaat , waartusschen grijs-

gele schubben worden gevonden. Konde vlek eene zwarte stip.

Tusschen de tweede dwarslijn en de uit zeer onduidelijke geel-

achtige stippen bestaande golflijn staat aan den voorrand eene

geknot driekante zwarte vlek. Achtervleugels iets donkerder,

met een geelachtig streepje op de dwarsader, eene tiaauwe

zwartgrijze schaduw daarachter en eene golflijn, die iets duide-

lijker is dan op de voorvleugels en van ader 2 tot den binnen-

rand eene smalle koolzwarte streep tegen den wortel heeft.

Franjelijn gegolfd (als de achterrand), fijn geelachtig, wortel-

waarts met grijsbruine, in de cellen verdikte streepjes.

Onderzijde der vleugels zeer donker grijs met grijswitte mid-

denstreepjes, de achtervleugels met twee donkerder dwarslijnen

en eene lichter grijze golflijn. Buik lichter grijs dan de vleugels.

Poolen buiten waarts donkergrijs, binnenwaarts geelachtig,

gewoon gevormd en gespoord; de dijen en scheenen behaard.
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Nervuur der voorvleugels normaal. Micldencel der achtervleugcls

iets langer dan bij de voorgaande soort, ader 3—5 uit één

punt, allen even dik.

Makassar, Maros.

163. Flisciollis Snell. nov. sp.

Een zeer gaaf en frisch wijfje van 21 mm. vlugt.

Palpen iets korter dan bij de voorgaande soort, lid 2 aan de

voorzijde regt afgesneden. Oogen en bljwgen mede als bij

Didijma, Sprieten draadvormig. Halskraag met haren, de als

bij Didyma gevormde thorax op den rug met schubben bekleed.

Vleugels en lijf mede gevormd als daar.

Talpen, kop en halskraag zijn koffijbruin, de thorax en de

bovenzijde van vleugels en achterlijf vrij zuiver donkergrijs.

Aan den voorrand der voorvleugels ziet men, tusschen gele

stippen, het begin der gewone lijnen. Van deze is echter alleen

de tweede dwarslijn duidelijk als eene fijne lichtbruine lijn met

zwarte stippen op de aderen; van de overigen ziet men alleen

sporen in bruine streepjes aan den voorrand. Schaduwlijn

bovendien door twee zwartgrijze vlekken in cel la en Ib aan-

geduid. Golflijn uit eenige zwartgrijze vlekken bestaande. Boven

aan den gewaterden band staan vier fijne gele stippen en in de

vleugelpunt een bijna zwart vlekje. Ronde en niervlek groot,

fijn bruin gerand, de ronde buitendien tegen den wortel en

achterrand, de niervlek wortelwaarts fijn wit afgezet.

Achtervleugels met eene vrij groote, ten deele wit gestippelde

middenvlek, eene booglijn als de tweede dwarslijn der voor-

vleugels en zich daarbij aansluitende, benevens sporen eener

zwartgrijze golflijn.

Franjelijn donkerbruin, gegolfd: op de achtervleugels voor

haar nog eene smalle, lintvormige bruine streep. Franje donker

grijsbruin, lichter gevlekt. Onderzijde grijsbruin met midden-

vlekken en eene booglijn als boven, wortelwaarts der laatste

okergeel bestoven.

Pooten als bij ÌHihjma^ glad beschubd, ook de nervuur als

daar; ader 5 der achtervleugels verder vaii 3 en i,

Palangnipa.
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164. Nigricans Snell. nov. sp.

Vier mannen en een wijfje, allen vrij frisch, de meeste

exemplaren gaaf; 14—16 mm. vlugt.

Palpen niet langer dan de kop, met kort, stomp cindlid.

Sprieten dnn, draadvormig , ook bij den man bijna naakt. Bij-

oogen, oogen, vorm en bekleeding van halskraag en thorax en

gedaante der vleugels als bij de voorgaande soort. Achterlijf

mede niet langer dan daar, stomp kegelvormig, bij de mannen

weinig slanker.

De kleur van kop, palpen, sprieten en die der bovenzijde

van lijf en vleugels is een zeer donker, roetkleurig dof zwartgrijs.

Teekening bijna geheel als bij Fi(&cicollis, maar de tweede

dwarslijn en de booglijn der achtervleugels met dikkere, bijna

ineenvloeijende zwarte stippen , de witte zoom der gewone

vlekken onzuiverder en de golflijn flaauwer. Voor de fijne

grijswitte franjelijn staan bruine vlekken; de wortelhclft der

franje is zwartgrijs, de tweede helft grijsbruin.

Onderzijde bijna zuiver zwartgrijs ; de binnenrand der voor-

vleugels, de zoom der gewone vlekken, de fijne afzetting van

cene bijna zwarte boog- en golflijn en eenige bestuiving zijn

grijswit.

De binnenzijde der gewoon gevormde en gespoorde, glad be-

schubde pooten en de geheele tarsen zijn geelachtig, de bui-

tenzijde der dijen en scheenen zwartgrijs. Nervuur als bij

Fuscicollis.

Makassar, Takalar.

165. Clïivalis Snell. nov. sp.

Vier wijfjes van 19—20 ram. vlugt ,
waarvan drie vrij goed.

Palpen schuin opgerigt, bijna anderhalfmaal zoo lang als

de kop; lid 1 klein, 2 plat, naar boven verbreed en wel aan

beide zijden, daardoor bijna driekant, 3 korter dan de helft

van 2, dun, stomp gepunt. Voorhoofd met een kort kuifje.

Sprieten diaadvormig. Bijoogen aanwezig. Oogen vrij groot,

de helft breeder dan het aangezigt ,
naakt , onbewinipcrd. Thorax

glad beschubd. Achterlijf zoo lang als de achtervleugels
,

vrij

dik , kegelvormig , spits
,

glad beschubd ,
zonder pluimpjes.

Palpen grije. Kop, thorax en voorvleugels weinig donkerder
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dan de palpen, maar bij twee voorwerpen roodachtig, bij de

beide anderen paarsachtig geaiengd. Bij deze laatsten zijn de

aanvang der lialve en eerste geheele dwarslijnen, benevens

eene wortelwaarts regt afgesneden streep, die ongeveer de bogt

der gewoon gevormde tweede geheele dwarslijn vult en dus

eene knodsvormige donkere teekening vertoont, fluweelachtig

zwartbruin. Bij de beide roodaclitige voorwerpen zijn die streep,

benevens de aanvang der dwarslijnen even als deze bleek, iets

grauwachtig kaneelbruin. Achter de eerste dwarslijn ziet men

een blcekbruin ringetje op de plaats der ronde vlek; boven

aan den gewaterden band drie grijsgele stippen. Deze band is

bij alle exemplaren iets donkerder dan de wortelhelft van den

vleugel; achter de flaauwe, geslingerde donkere golflijn is de

grond weder licht, behalve aan de vleugclpunt en in cel 3 en

4, waar zij zoo donker is als de gewaterde band.

Achterlijf en vleugels grauw ; zonder de roode tint der voor-

\leugels, tegen den staarthoek met twee vervlocijende zwart-

grijze lijnen. Geheele franjelijn met grijswit afgezette zwarte

stippen. Franje als de vleugels met twee donkere deelingslijncn.

Onderzijde der vleugels, buik, borst en pooten bruingrijs

met eene donkere booglijn over de vleugels, de achtervleugels

geelachtig bestoven. Pooten gewoon gevormd en gespoord ,
on-

gedoomd, glad beschubd. Nervuur als bij FkscìivIUs.

Makassar, Bonthain, Maros, Takalara.

166. Aeiipiilpis Snell. nov. sp.

Drie gave mannen van 17—18 mm. vlugt.

Herinnert door bouw, kleur en teekening aan lid. vimiin-

/icxalis Guen., doch is (onder meer) zeer kenbaar door eene

blinkend ijzergrauwe beschubbing , die de bovenzijde van lid 2

en 3 der overigens lichtbruine, aan wortel en spits zwarte

palpen versiert. De palpen zijn voorts wat langer en smaller

dan bij Claralis, en lid 3 is iets grooter. Sprieten draad-

vormig, kort behaard, grijsbruin. Oogen niet groot, naakt,

oubewimperd. Bijoogen aanwezig. Kop eenigszins ingetrokken
,

glad beschubd als de thorax, aardbruin. Bovenzijde der vleugels

van dezelfde kleur, donker grauwbruin gemengd, de voorvleu-

gels achter de koolzwart besclmbde dwarsader lichter, bijna
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bruingeel. Twee gewone dwarslijnen en eene schaduwlijn zijn

bijna zwartbruin, eene flanuwe golflijn bruingeel.

Acbtervleugels met twee zwaite dwarslijnen op een derde en

de helft, die tegen den voorrand verdwijnen, naar onderen iets

convergeeren en duidelijker worden. Op hunne d warsader eene

zwarte stip.

Geheele franjelijn met zwartbruine, achterwaarts bruingeel

afgezette, bijna zamenhangende streepjes. Franje als de vleugels.

Achterlijf zoo lang als de achtervleugels, vrij slank, gewelfd,

stomp , op den laatsten ring met een blinkend koperbruin

schubbenpakje.

Onderzijde der voorvleugels bruingrijs met een donker mid-

denpunt, die der achtervleugels licht gemengd, met drie don-

kere booglijnen.

Voor- en middendijen en scheenen der bruingrijze pooten zijn

vrij dik behaard, de bovenzijde der middenknieën met een

donkerrood haarbosje ; achterpooten kort behaard. Sporen en

tarsen gewoon.

Nervuur als bij Fusricollis en Clavalis.

Marcs, Saleycr.
,

Genus ACROPTERIS Hübn.

167 JIciKhx Snell. Tijds. v. Eni. XV, p. 71, pi. VI, fig. 3, 4.

Drie wijfjes van 16, 18 en 19 mm. vlugt, die dus kleiner

zijn dan die waarnaar ik de beschrijving ontwierp. Een der

wijfjes is zeer gaaf en frisch , twee voorwerpen bezitten de

giijze langsschaduw onder den voorrand der voorvleugels , twee

cene zwarte vlek in cel la der voorvleugels, achter de golflijn.

Het mannetje is mij nog niet bekend.

Bonthain, Balangnipa.
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